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สารจากอธิบดี
ในปี พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินภารกิจ
ในแต่ละด้านเพื่อให้สอดรับกับแนวนโยบายในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยมีผลงานที่ส�ำคัญในปีนี้
เช่น โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนา
เศรษฐกิ จ พิ เ ศษ โครงการพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง ท่ า เรื อ ภู เ ก็ ต
โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายรัฐบาล
ในการแก้ไขปัญหารุกล�้ำคูคลอง โครงการศูนย์ที่พักส�ำหรับ
ผู้สูงอายุ โครงการอนุรักษ์พัฒนา และบริหารจัดการที่ดิน
ก�ำแพงเมือง-คูเมือง โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครอง
ทีด่ นิ ของบุคคลในเขตทีร่ าชพัสดุ แผนงานด้านการประเมิน
ราคาที่ดิน เพื่อรองรับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้าง พ.ศ. .... การจัดท�ำเหรียญกษาปณ์ เหรียญกษาปณ์
ทีร่ ะลึก และเหรียญทีร่ ะลึกในโอกาสต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่
การจัดท�ำเหรียญทีร่ ะลึกในโอกาสการพระราชพิธถี วายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิตร และการดูแลทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
เป็นต้น
ในการนี้ กระผมใคร่ขอขอบคุณคณะผู้บริหาร
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ทุกท่านที่ร่วมแรง
ร่วมใจกันผลักดันแผนงานโครงการส�ำคัญต่างๆ ให้ประสบ
ผลส�ำเร็จได้ในระดับหนึ่ง
อย่างไรก็ตามปี พ.ศ. 2561 เป็นปีที่มีความท้าทายและเป็นปีแห่งการปฏิรูปการท�ำงานของกรมธนารักษ์
ให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของรัฐบาลทีต่ อ้ งการให้ประเทศไทยมีการขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรมและการสร้างมูลค่าเพิม่
ซึ่งกรมธนารักษ์มีการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานและการให้บริการประชาชนให้มีความทันสมัยรองรับการเป็น
Thailand 4.0 ตลอดจนน�ำนวัตกรรมที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงานเพื่อลดระยะเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพ
การท�ำงาน โดยจะต้องได้รบั ความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะผูบ้ ริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมธนารักษ์
ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้แผนงานโครงการของกรมธนารักษ์บรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้
อันจะเกิดประโยชน์ต่อระบบเศรษฐกิจ ประชาชน และประเทศชาติโดยรวมต่อไป

(นายพชร อนันตศิลป์)
อธิบดีกรมธนารักษ์
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In 2017, The Treasury Department has successfully implemented our missions which are in
consistent with national economic and social development policies. Our outstanding projects
include State Property to Support the Special Economic Zone, Phuket Seaport Development, Canal
Community Housing Development, Senior Complex, The Survey of City Walls and Moats, Verification
of Land Ownership, Property Valuation Preparation for the New Land and Building Tax Law, Coin
Production and Management, specially Medals Commemorating the Royal Cremation Ceremony
of H.M. King Bhumibol Adulyadej.
In this regard, I would like to thank to all executives and staffs for their effort and contribution
to the success of The Treasury Department.
This year would be the great challenging year for The Treasury Department as this is the
year of reform. The Government aims to drive the country by innovation and value added.
As the country moves toward to Thailand 4.0, The Treasury Department will improve their working
processes and services to the people. In addition, the innovation will decrease the time consuming
and improve work efficiency in our offices. The full support of executives and staffs is essential
for our goal which leads to mutural benefit for overall stakeholders include our Thai people,
economy, and the country.
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Message from the Director - General

(Mr.Patchara Anuntasilpa)
Director – General of the Treasury Department
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์

Executive Members of the Treasury Department

นายพชร อนันตศิลป์
อธิบดีกรมธนารักษ์
Mr.Patchara Anuntasilpa
Director-General
(Executive,Higher Level)
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Executive Members of the Treasury Department

นายปรีชา มงคลหัตถี
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
Mr.Preecha Mongkolhutthi
State Property Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์

นายอภิชา ประสงค์ธรรม
ที่ปรึกษาด้านพัฒนาการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์
Mr.Apicha Prasongtum
Property Valuation Development Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์ รักษาการในต�ำแหน่ง
ที่ปรึกษาด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์และทรัพย์สินมีค่า
Mr.Pongtorn Phakpiensup
Deputy Director-General Acting
National Treasure and Mint Management Advisor
(Plan and Policy Analyst, Advisory Level)
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ผู้บริหารกรมธนารักษ์

Executive Members of the Treasury Department

นางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว
รองอธิบดีด้านบริหาร
Mrs.Nongluk Kwankaew
Deputy Director-General

นายพงศ์ธร พากเพียรทรัพย์
รองอธิบดีด้านเหรียญกษาปณ์
Mr.Pongtorn Phakpiensup
Deputy Director-General

นางสาวอมรรัตน์ กล�่ำพลบ
รองอธิบดีด้านที่ราชพัสดุ
Miss Amornrat Klamplob
Deputy Director-General
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กลุ่มงานตรวจราชการ
Inspector General

นางบุปผนาถ ชินเดช
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Bubphanat Chindach
Inspector

นางวราภรณ์ เอื้ออาทร
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Waraporn Uea-athorn
Inspector
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นางวาสนา ผุดผ่อง
ผู้ตรวจราชการกรม
Mrs.Wasana Putpong
Inspector

นายศุภชัย ตั้งวัฒนากร
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Supachai Tangwattanakorn
Inspector

นายลือชา นิสัยกล้า
ผู้ตรวจราชการกรม
Mr.Luecha Nisaigla
Inspector

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
ผู้ตรวจราชการกรม
(ว่าง 4 ต�ำแหน่ง)
Inspector
(4 Vacant)
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กลุ่มตรวจสอบภายใน

Office of the Internal AuditCommittee

นางอัญชลี แก้วประดับ
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน
Mrs.Anchalee Keopradub
Mint Technical Officer Senior Professional Level
(Acting Internal Auditor, Expert Level)

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

Office of the Public Sector DevelopmentManagement Committee

นายอัฐวุฒิ สพันธุพงษ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร
Mr.Attavut Spuntupongse
Plan and Policy Analyst, Expert Level
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ส�ำนักงานเลขานุการกรม
Office of the Secretary

นางสาวรัศมี อริยะสุนทร
เลขานุการกรม
Miss Rasamee Ariyasunthorn
Secretary to the Department

นางพัชนี ภัทรพิทักษ์
เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส
Mrs.Patchanee Pattarapitak
General Service Officer
Senior Level
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นายพุทธินันท์ บุญทองงาม
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Puttinun Boontong-ngam
General Administrative Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักประชาสัมพันธ์ช�ำนาญการพิเศษ
(ว่าง)
Public Relations Officer
Senior Professional Level
(Vacant)
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กองเทคโนโลยีการส�ำรวจและฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
State Property Surveying and Database Division

นายสกนธ์ สุนทรชาติ
ผู้อ�ำนวยการกองเทคโนโลยีการส�ำรวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
Mr.Sakon Soontornchat
Director
Higher Level

นางสาวกุสุมา สังข์เสน
นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Miss Kusuma Sangsan
Surveyor Senior Level

นายวิรุธ แสงสิชัยพันธ์กุล
นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Mr.Wirut Sangsichaipungul
Surveyor Senior Level

นายเฉลย วงษ์บัณฑิตย์
นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Mr.Chaloei Wongbandit
Surveyor Senior Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นายช่างส�ำรวจอาวุโส (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Surveyor Senior Level (1 Vacant)
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กองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

State Property Right Management Division
นายทวีชัย ลิยี่เก
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Mr.Taweechai Liyeege
Director
Higher Level

นางสาวประไพ ตั้งมงคลสุข
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ
Miss Prapai Tangmongkolsuk
Senior State Property Rights Specialist
(Plan and Policy Analyst, Expert Level)

นางสาวนรนุช เดชพิชัย
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Miss Noranuch Dechphichai
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

นางสาวทรรศน์พรรณ เจริญกิจ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Miss Thassapan Charoenkit
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง)
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level (2 Vacant)
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กองบริหารทรัพยากรบุคคล

Human Resource Management Division
นายฤชา วราทร
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
Mr.Ruecha Varatorn
Director
Higher Level

นายส�ำเริง งามวงศ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
Mr.Somroeng Ngamwong
Senior Human Resource
Management Specialist
(Human Resource Officer, Expert Level)

นายวิฑูร โชติกุลพิศาล
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Witoon Chotikulpisarn
Human Resource Officer
Senior Professional Level

นายกฤษดา ระวีเผ่าพงษ์
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Kritsada Raveepowpong
Human Resource Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Legal Officer
Senior Professional Level (1 Vacant)
นักทรัพยากรบุคคลช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Human Resource Officer
Senior Professional Level (1 Vacant)
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กองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค

Regional State Property Management Division
นางสุวรรณา ทรัพย์มี
ผู้อ�ำนวยการกองบริหารที่ราชพัสดุภูมิภาค
Mrs.Suwanna Sapmee
Director
Higher Level

นางประพิมภรณ์ ตันเจริญ
นางวิสากร สุขช่วย
นายปัญญา ชายเกตุ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Prapimporn Tancharoen
Mrs.Visakorn Sukchuy
Mr.Panya Chaiket
Real Property Procurement
Real Property Procurement
Real Property Procurement
Officer Senior Professional Level
Officer Senior Professional Level
Officer Senior Professional Level

นางเขมฤดี จันทร์คง
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Khemrudee Chankong
Real Property Procurement
Officer Senior Professional Level
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กองแผนงาน

Planning Division
นายอภิลาภ เฮงประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการกองแผนงาน
Mr.Apilarp Hengprasert
Director
Higher Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level
(1 Vacant)
นายพิรพงษ์ สุขะวิสิษฐ์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Pirapong Sukhavisidh
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level
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นายกฤติน มังคะลี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Krittin Mangkalee
Plan and Policy Analyst
Senior Professional Level
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Information Technology Center
นายพรชัย ควรประเสริฐ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
Mr.Pornchai Kuanprasert
Director
(Computer Science) Higher Level

Annual Report 2017 The Treasury Department

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่าย (ว่าง)
Senior Information Technology system and Network Specialist
(Computer Technical Officer, Expert Level) (Vacant)
นางสาวพิมพ์สราญ บ�ำเพ็ญวิบูลย์กิจ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ
Miss Pimsararn Bumpenvibunekij
Computer Technical Officer
Senior Professional Level
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นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง)
Computer Technical Officer
Senior Professional Level (2 Vacant)
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ส�ำนักกฎหมาย

Bureau of Legal Affairs
นายธีรธร แช่มสนิท
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกฎหมาย
Mr.Theerathon Chamsanit
Director
(Legal Affairs) Higher Level

นายรังษี นาหิรัญ
ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
Mr.Rungsri Nahirun
Senior Legal Specialist
(Legal Officer , Expert Level)

นายธีรพงค์ สุขช่วย
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Thirapong Sukchuy
Legal Officer
Senior Professional Level

นายธนิต กฤษณะ
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Tanit Kitsana
Legal Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง)
Legal Officer
Senior Professional Level (2 Vacant)
ว่าที่ ร.ต.วาสิทธิ์ นนทสิน
นิติกรช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Wasit Nontasin
Legal Officer
Senior Professional Level
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ส�ำนักกษาปณ์

The Royal Thai Mint
นางวรนุช ภู่อิ่ม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักกษาปณ์
Mrs.Woranuch Phu-Im
Director
Higher Level

นางสาววรรณา ยินดียั่งยืน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกษาปณ์
Miss Wanna Yindeeyangyurn
Senior Mint Specialist
(Mint Technical Office, Expert Level)

นายวุฒิชัย แสงเงิน
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านศิลปกรรมเหรียญ
Mr.Vuthichai Sangngeon
Senior Coin Arts Specialist
(Academic Artist , Expert Level)

นางสีนวล ค�ำพันธุ์
เจ้าพนักงานการคลังอาวุโส
Mrs.Sinual Khamphan
Fiscal Officer Senior Level

นางอัญชลี แก้วประดับ
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Anchalee Keopradub
Mint Technical Officer
Senior Professional Level

นายพีรศักดิ์ เลิศพรประสพโชค
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Peerasak Lertpornprasopchok
Mint Technical Officer
Senior Professional Level

นายธรรมนูญ แก้วสว่าง
นักวิชาการช่างศิลป์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Thammanoon Keawsawang
Academic Artist
Senior Professional Level
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ส�ำนักกษาปณ์

The Royal Thai Mint

นายพิพัฒพงษ์ ชัยชนะพงศ์พันธ์
นายช่างไฟฟ้าอาวุโส
Mr.Pipatpong Chaichanapongpan
Electrician
Senior Level

นายชาตรี ดนตรี
นายช่างเครื่องกลอาวุโส
Mr.Chatree Dontree
Mechanic
Senior Level

นายพิทักษ์ เหลือมพล
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Pitak Laumpol
Mint Technical Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักวิชาการกษาปณ์ช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Mint Technical Officer
Senior Professional Level (1 Vacant)
นายวิเชียร พันแสน
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Wichain Phansan
General Administrative Officer
Senior Professional Level
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นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
General Administrative Officer
Senior Professional Level (1 Vacant)
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ส�ำนักการคลัง

Bureau of Finance
นางพนมวัลย์ วัชชพันธ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการคลัง
Mrs.Panomwan Watchapan
Director
(Finance and Accounting Analyst)
Higher Level

นางสาวอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ
รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญด้านพัสดุและการคลัง
Miss Arunthip Chokratin
Supply Analyst Senior Professional Level acting
Senior Supply and Fiscal Specialist
(Fiscal Analyst , Expert Level)

นางเมธาวี ท้วมจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Methawee Thuamchan
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

นางศานิตย์ โอฬารานนท์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Sanit Olaranont
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

นางกิตฐาพร แสงสิชัยพันธ์กุล
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Kittaporn Sangsichaipunkul
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level

นางสาวอรุณทิพย์ ช่อกระถิน
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ
Miss Arunthip Chokratin
Supply Analyst
Senior Professional Level

นางสาวทองจันทร์ มหายศ
นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ
Miss Thongchan Mahayos
Supply Analyst
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level (1 Vacant)
AW-�������-������������� ����������� �� 2560-01-7.indd 19

นักวิชาการพัสดุช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Supply Analyst Senior Professional Level (1 Vacant)
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ส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Bureau of Grand National Treasures
นางสาวกาญจนา ศรีธนางกูล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
Miss Kanchana Srithanangkool
Director
Higher Level

นางทิพาพรรณ อิ่มสุ่น
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Tipaphan Imsoon
General Administrative Officer
Senior Professional Level

นายชลทิตย์ ไชยจันทร์
ภัณฑารักษ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Chonlatid Chaijan
Curator
Senior Professional Level

นายทิวา เผื่อนปฐม
ภัณฑารักษ์ช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Thiwa Pueanpathom
Curator
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน (งานภัณฑารักษ์) (ว่าง)
Senior Plan and Policy Specialist (Curator)
(Plan and Policy Analyst , Expert Level) (Vacant)

นางสุอาภา เพชรวสันต์
นักวิชาการเงินและบัญชีช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Suarpha Phetwasan
Finance and Accounting Analyst
Senior Professional Level
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ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน (ว่าง)
Senior National Treasure
Conservation Specialist
(Plan and Policy Analyst , Expert Level) (Vacant)
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง)
General Administrative Officer
Senior Professional Level (2 Vacant)
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ส�ำนักบริหารเงินตรา

Bureau of Monetary Management
นางเมทินี แก้วมานพ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารเงินตรา
Mrs.Methinee Kaewmanop
Director
Higher Level

นางสาวสุกัญญา ชูช่วย
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวางแผนเงินตรา
Miss Sukhanya Choochuay
Senior Currency Planning Specialist
(Fiscal Analyst , Expert Level)

นางสาวบุบผา ศรีอรุณเรืองแสง
นักวิชาการคลังช�ำนาญการพิเศษ
Miss Bubpha Sriarunruangsaeng
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

AW-�������-������������� ����������� �� 2560-01-7.indd 21

นางสาวมณฑาทิพย์ พิชญาภรณ์
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Miss Montatip Pichayaporn
General Administrative Officer
Senior Professional Level

นางจินดาวรรณ แสไพศาล
เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส
Mrs.Jindawan Sawepaisran
Money Checker
Senior Level

นางสาวสัญญา รุ่งเรือง
นักวิชาการคลังช�ำนาญการพิเศษ
Miss Sanya Rungruang
Fiscal Analyst
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
เจ้าพนักงานดูเงินอาวุโส
(ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Money Checker
Senior Level
(1 Vacant)
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ส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุกรุงเทพมหานคร

Bureau of Bangkok State Property Management
นางสาวชุติมา ศรีปราชญ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร
Miss Chutima Sriprajaya
Director
Higher Level

นายอาดุลย์ จูเมฆา
ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี รักษาการในต�ำแหน่ง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านบริหารที่ราชพัสดุ
Mr.Ardoon Joomeka
Director of Pattani
Provincial Treasury Acting
Senior State Property
Management Specialist (Plan and
Policy Analyst, Expert Level)

นางวรินทรา มีชูวาศ
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Varintra Meechuvad
Real Property Procurement
Officer Senior Professional Level

นางสาวจีริสุดา ลาภจิตร
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Miss Jeerisuda Lapjit
Real Property Procurement
Officer Senior Professional Level

นายนเรศ สังขินท์
นายช่างส�ำรวจอาวุโส
Mr.Nared Sungkhin
Surveyor Senior Level
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ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน

Bureau of Property Valuation
นางสาววิลาวัลย์ วีระกุล
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน
Miss Wilawan Veerakun
Director
Higher Level

นางจ�ำปี บุญส่ง
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Jampee Boonsong
Property Valuer
Senior Professional Level

นางสาวขนิษฐา สมหวัง
ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินราคาที่ดิน
Miss kanidtha Somwung
Senior Land Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst , Expert Level)

นางอารี งามศิริอุดม
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Mrs.Aree Ngamsiri-Udom
Property Valuer
Senior Professional Level

นางสาวภารดี เอกชน
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
Miss Paradee Agachon
Property Valuer
Senior Professional Level

นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ
(ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Property Valuer
นางไพบูลย์ พจนรุ่งวกุล
นักประเมินราคาทรัพย์สินช�ำนาญการพิเศษ Senior Professional Level
Mrs.Paiboon Potchanarungvakul (1 Vacant)
Property Valuer
นักจัดการงานทั่วไปช�ำนาญการพิเศษ
Senior Professional Level
(ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
General Administrative Officer
Senior Professional Level
(1 Vacant)
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ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาตรฐาน
ประเมินราคาทรัพย์สิน (ว่าง)
Senior Standard of Property
Valuation Specialist
(Plan and Policy Analyst , Expert Level)
(Vacant)
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ส�ำนักพัฒนาธุรกิจและศักยภาพที่ราชพัสดุ
Bureau of State Property Development

นางศุกร์ศิริ บุญญเศรษฐ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพที่ราชพัสดุ
Mrs.Suksiri Boonyasait
Director Higher Level

นายสุรทิน กรีด�ำรงศักดิ์
นางธาราพร สิงหพันธุ์ มหิทธาฟองกุล นางสาวพัณพิณกัญจน์ ศกุนตะมาลิก
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
Miss Panpinkan Sakuntamalik
Mr.Suratin Greedumrongsak
Mrs.Taraporn Singhaphan
Real Property Procurement Officer
Real Property Procurement Officer
Mahittafongkul
Senior Professional Level
Senior Professional Level
Real Property Procurement Officer
Senior Professional Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ช�ำนาญการพิเศษ
(ว่าง 1 ต�ำแหน่ง)
Real Property Procurement Officer Senior Professional Level
(1 Vacant)
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Bureau of State Property Building Management

นายวันทวี บุญญเศรษฐ์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาและบ�ำรุง
รักษาอาคารราชพัสดุ
Mr.Wantawee Boonyasait
Director
Higher Level

นายบุญชอบ วิเศษปรีชา
สถาปนิกช�ำนาญการพิเศษ
Mr.Boonchob Wisaspricha
Architech
Senior Professional Level

นายไอศูรย์ สุธรรมเทวกุล
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Aisoon Suthamtewakul
Civil Works Technician
Senior Level

นายถาวร บุญพุฒ
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Thaworn Boonput
Civil Works Technician
Senior Level

นายวินัย โชติศิริคุณวัฒน์
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Vinai Chotesirikunawat
Civil Works Technician
Senior Level
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ส�ำนักพัฒนาและบ�ำรุงรักษาอาคารราชพัสดุ

นายวีระ ป้านสกุล
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Weera Pansakul
Civil Works Technician
Senior Level

นายเอกฤทธิ์ อ�ำพันพงษ์
นายช่างโยธาอาวุโส
Mr.Ekarit Ampunpong
Civil Works Technician
Senior Level

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
วิศวกรโยธาช�ำนาญการพิเศษ (ว่าง 2 ต�ำแหน่ง) Civil Engineer Senior Professional Level (2 Vacant)
AW-�������-������������� ����������� �� 2560-01-7.indd 25

17/5/2561 14:11:04

รายงานประจำ�ปี 2560

กรมธนารักษ์

26

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 1

Office of the Provincial Treasury (Region 1)

นางรัตนา สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นที่นนทบุรี
Mrs.Ratana Somsawad
Director of Nonthaburi
Provincial Treasury

นายอรุณชัย ภัทรานนท์
ธนารักษ์พื้นที่ปทุมธานี
Mr.Aroonchai Phattranont
Director of Pathum Thani
Provincial Treasury

นางสาวช่อทิพย์ เรืองเวทดี
ธนารักษ์พื้นที่พระนครศรีอยุธยา
Miss Chorthip Ruangwetdee
Director of Phra Nakhon Si Ayutthaya
Provincial Treasury

นายชัยวัฒน์ ศรีสมนึก
ธนารักษ์พื้นที่สระบุรี
Mr.Chaiwat Srisomnuk
Director of Saraburi
Provincial Treasury
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Office of the Provincial Treasury (Region 2)
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นางสาวสุภัทรา ส่องประทีป
ธนารักษ์พื้นที่ชัยนาท
Miss Supattra Songprateep
Director of Chai Nat
Provincial Treasury

นายดนัย วิจารณ์
ธนารักษ์พื้นที่ลพบุรี
Mr.Danai Wijarn
Director of Lop Buri
Provincial Treasury

พันจ่าโทนิพนธ์ เลิศล�้ำ
ธนารักษ์พื้นที่สิงห์บุรี
Mr.Nipol Lertlum
Director of Sing Buri
Provincial Treasury

นายนวพงษ์ ฟองสุวรรณ
ธนารักษ์พื้นที่อ่างทอง
Mr.Nawapong Fongsuwan
Director of Ang Thong
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 3

Office of the Provincial Treasury (Region 3)

นางสุชาดา ปั้นจาด
ธนารักษ์พื้นที่ฉะเชิงเทรา
Mrs.Suchada Punjard
Director of Chachoengsao
Provincial Treasury

นางสาวนฤภร มุขแจ้ง
ธนารักษ์พื้นที่ปราจีนบุรี
Miss Narouporn Mookjang
Director of Prachin Buri
Provincial Treasury

นางสาวชนิตา เกตุอร่าม
ธนารักษ์พื้นที่นครนายก
Miss Chanita Katealarm
Director of Nakhon Nayok
Provincial Treasury
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นายนิพล อนุราช
ธนารักษ์พื้นที่สระแก้ว
Mr.Nipon Anurach
Director of Sa Kaeo
Provincial Treasury

นายปั้น เปล่งผิว
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรปราการ
Mr.Pun Plengphio
Director of Samut Prakan
Provincial Treasury
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Office of the Provincial Treasury (Region 4)
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นายบุญเลิศ วิริยาวุทธ
ธนารักษ์พื้นที่กาญจนบุรี
Mr.Boonlert Viriyawut
Director of Kanchanaburi
Provincial Treasury

นายมนัส ใจสอาด
ธนารักษ์พื้นที่นครปฐม
Mr.Manas Jaisa-ard
Director of Nakhon Pathom
Provincial Treasury

นางอัญชลี รอดผล
ธนารักษ์พื้นที่ราชบุรี
Mrs.Aunchalee Rodphol
Director of Ratchaburi
Provincial Treasury

นายประมาณ เปลี่ยนสมัย
ธนารักษ์พื้นที่สุพรรณบุรี
Mr.Praman Pleansamai
Director of Suphan Buri
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 5

Office of the Provincial Treasury (Region 5)

นายศุภโชค บัวทอง
ธนารักษ์พื้นที่ประจวบคีรีขันธ์
Mr.Suppachok Buathong
Director of Prachuap Khiri Khan
Provincial Treasury

นายนิรัตน์ วงศ์อนันต์
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบุรี
Mr.Nirat Wonganun
Director of Phetchaburi
Provincial Treasury

นางบุษกร ปราบณศักดิ์
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสาคร
Mrs.Bussakorn Prabnasak
Director of Samut Sakhon
Provincial Treasury

นางกนิษฐา ทะมา
ธนารักษ์พื้นที่สมุทรสงคราม
Mrs.Kanittha Thama
Director of Samut Songkhram
Provincial Treasury

AW-�������-������������� ����������� �� 2560-01-7.indd 30

17/5/2561 14:11:25

31

Office of the Provincial Treasury (Region 6)
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นายสาธิต บุญแล
ธนารักษ์พื้นที่ชุมพร
Mr.Satid Boonlae
Director of Chumphon
Provincial Treasury

นายธ�ำรงค์ ทองตัน
ธนารักษ์พื้นที่สุราษฎร์ธานี
Mr.Tamrong Tongtan
Director of Surat Thani
Provincial Treasury

นางวิไลรัตน์ อักษรพันธ์
ธนารักษ์พื้นที่นครศรีธรรมราช
Mrs.Wilairat Aksornpan
Director of Nakhon Si Thammarat
Provincial Treasury

นางสาวสมใจ สาริกะพันธ์
ธนารักษ์พื้นที่พัทลุง
Miss Somjai Sarikaphun
Director of Phatthalung
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 7

Office of the Provincial Treasury (Region 7)

นางปรีดา ทวีวงษ์
ธนารักษ์พื้นที่ระนอง
Mrs.Preeda Taweewang
Director of Ranong
Provincial Treasury

นายจงภัก ใจดี
ธนารักษ์พื้นที่พังงา
Mr.Jongphak Jaidee
Director of Phangnga
Provincial Treasury

นายณัฐพล พรหมอริยะสิทธิ์
ธนารักษ์พื้นที่กระบี่
Mr.Nattapol Promariyasit
Director of Krabi
Provincial Treasury
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นายเกษมภูมิ วีรสมัย
ธนารักษ์พื้นที่ภูเก็ต
Mr.Kasaembhum Verasmai
Director of Phuket
Provincial Treasury

นายถนัด หอมจันทร์
ธนารักษ์พื้นที่ตรัง
Mr.Thanut Homchan
Director of Trang
Provincial Treasury

17/5/2561 14:11:34

33
Annual Report 2017 The Treasury Department

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 8

Office of the Provincial Treasury (Region 8)

นายสมมาตร มณีหยัน
ธนารักษ์พื้นที่สงขลา
Mr.Sommart Maneeyan
Director of Songkhla
Provincial Treasury

นายอาดุลย์ จูเมฆา
ธนารักษ์พื้นที่ปัตตานี
Mr.Ardoon Joomeka
Director of Pattani
Provincial Treasury

นายสายัญ โชติกรณ์
ธนารักษ์พื้นที่สตูล
Mr.Sayan Chotikorn
Director of Satun
Provincial Treasury
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นายนิวัฒน์ นันทคีรี
ธนารักษ์พื้นที่ยะลา
Mr.Niwat Nantakere
Director of Yala
Provincial Treasury

นางสาวเสาวคนธ์ หนูทอง
ธนารักษ์พื้นที่นราธิวาส
Miss Saowakhon Noothong
Director of Narathiwat
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 9

Office of the Provincial Treasury (Region 9)

นายฐนัญพงษ์ สุขสมศักดิ์
ธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี
Mr.Tananpong Suksomsak
Director of Chanthaburi
Provincial Treasury

นายคณาวุฒิ สิติธีรพันธุ์
ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี
Mr.Kanawut Sititeerapan
Director of Chon Buri
Provincial Treasury

นายอังกูร บัวศรี
ธนารักษ์พื้นที่ระยอง
Mr.Angkul Buasri
Director of Rayong
Provincial Treasury

นายเตชวิทย์ ทุ้ยแป
ธนารักษ์พื้นที่ตราด
Mr.Techawit Tuipae
Director of Trat
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 10

Office of the Provincial Treasury (Region 10)

นายเกริกชัย พรหมดวง
ธนารักษ์พื้นที่หนองคาย
Mr.Kreakchai Promduang
Director of Nong Khai
Provincial Treasury

นายสุรัตน์ นุ้ยป้อม
ธนารักษ์พื้นที่เลย
Mr.Surat Nuipom
Director of Loei
Provincial Treasury

นายสมชาย จิรัตติกานนท์
ธนารักษ์พื้นที่หนองบัวล�ำภู
Mr.Somchay Jirattikhanon
Director of Nong Bua Lam Phu
Provincial Treasury
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นายพูลศักดิ์ จงเจริญ
ธนารักษ์พื้นที่อุดรธานี
Mr.Pulsak Chongcharoen
Director of Udon Thani
Provincial Treasury

นายเชษฐา กาญจนไพบูลย์
ธนารักษ์พื้นที่บึงกาฬ
Mr.Chetta Kanjanapibool
Director of Bueng Kan
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 11

Office of the Provincial Treasury (Region 11)

นายธนพร พรหมพันธุ์
ธนารักษ์พื้นที่นครพนม
Mr.Tanaporn Prompan
Director of Nakhon Phanom
Provincial Treasury

นางสาวรุ่งรัตน์ คุ้มทรัพย์
ธนารักษ์พื้นที่สกลนคร
Miss Rungrat Kumsup
Director of Sakon Nakhon
Provincial Treasury

นายมนตรี บุญญาพงษ์พันธ์
ธนารักษ์พื้นที่มุกดาหาร
Mr.Montree Boonyapongphun
Director of Mukdahan
Provincial Treasury
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Office of the Provincial Treasury (Region 12)
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นายสมจิตร์ ทองบริสุทธิ์
ธนารักษ์พื้นที่ร้อยเอ็ด
Mr.Somjit Thongborisut
Director of Roi Et
Provincial Treasury

นายอิชวุฒิ ฤทธาภัย
ธนารักษ์พื้นที่ขอนแก่น
Mr.Ichavuth Rittaphai
Director of Khon Kaen
Provincial Treasury

นางสาวเบญจรัตน์ รัชฎามาศ
ธนารักษ์พื้นที่มหาสารคาม
Miss Benjarat Ratchadamat
Director of Maha Sarakham
Provincial Treasury

นายโกวิท ฉันทจิตร
ธนารักษ์พื้นที่กาฬสินธุ์
Mr.Kovit Chantachit
Director of Kalasin
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 13

Office of the Provincial Treasury (Region 13)

นายไพโรจน์ คุ้มทรง
ธนารักษ์พื้นที่ศรีสะเกษ
Mr.Pairoje Kumsong
Director of Si Sa Ket
Provincial Treasury

นายจริยะ สัตยารักษ์
ธนารักษ์พื้นที่อุบลราชธานี
Mr.Jariya Sattayarak
Director of Ubon Ratchathani
Provincial Treasury
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นางวัชรีย์ รวีกานต์
ธนารักษ์พื้นที่ยโสธร
Mrs.Watcharee Raweekarn
Director of Yasothon
Provincial Treasury

นางเนาวรัตน์ บุญวรรณโน
ธนารักษ์พื้นที่อ�ำนาจเจริญ
Mrs.Naowarat Boonwanno
Director of Amnat Charoen
Provincial Treasury
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Office of the Provincial Treasury (Region 14)

นางปุญชรัสมิ์ สินศักดิ์ชัย
ธนารักษ์พื้นที่สุรินทร์
Mrs.Pooncharat Sinsakchai
Director of Surin
Provincial Treasury

นายพลกฤต เมณฑกานุวงษ์
ธนารักษ์พื้นที่บุรีรัมย์
Mr.Pollakrit Mentaganuwong
Director of Buri Ram
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 14

นายส�ำราญ เมืองนิล
ธนารักษ์พื้นที่นครราชสีมา
Mr.Samran Muangnin
Director of Nakhon Ratchasima
Provincial Treasury

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่ชัยภูมิ (ว่าง)
Director of Chaiyaphum
Provincial Treasury (Vacant)

17/5/2561 14:12:00

รายงานประจำ�ปี 2560

กรมธนารักษ์

40

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 15

Office of the Provincial Treasury (Region 15)

ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ เรืองภัทรกุล
ธนารักษ์พื้นที่เชียงใหม่
Mr.Yongyuth Ruangpatarakul
Director of Chiang Mai
Provincial Treasury

นายสุนทร ค�ำยวง
ธนารักษ์พื้นที่แม่ฮ่องสอน
Mr.Soontorn Khumyuang
Director of Mae Hong Son
Provincial Treasury

นายอรรถพล คนเพียร
ธนารักษ์พื้นที่ล�ำปาง
Mr.Auttaphon Konpien
Director of Lampang
Provincial Treasury

นางสาววิชาดา จุ่นบุญ
ธนารักษ์พื้นที่ล�ำพูน
Miss Vichuda Junbun
Director of Lamphun
Provincial Treasury
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Office of the Provincial Treasury (Region 16)

นางธมลวรรณ รัตติรุจิเศวต
ธนารักษ์พื้นที่น่าน
Mrs.Thamonwan Rattirujisawet
Director of Nan
Provincial Treasury

นายสุชาติ ชัยจิตร์
ธนารักษ์พื้นที่เชียงราย
Mr.Suchat Chaijit
Director of Chiang Rai
Provincial Treasury
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 16

นางสาวพัชรินทร์ ทิพยพลาติกุล
ธนารักษ์พื้นที่พะเยา
Miss Patcharine Tippayapalatikul
Director of Phayao
Provincial Treasury

ต�ำแหน่งว่าง (Vacant)
ธนารักษ์พื้นที่แพร่ (ว่าง)
Director of Phrae
Provincial Treasury (Vacant)
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ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 17

Office of the Provincial Treasury (Region 17)

นายวิรัช เกตุนวม
ธนารักษ์พื้นที่ตาก
Mr.Virat Ketnuam
Director of Tak
Provincial Treasury

นางยุพิน จงจัดกลาง
ธนารักษ์พื้นที่พิษณุโลก
Mrs.Yupin Chongchadklang
Director of Phitsanulok
Provincial Treasury

นายวีระ เณรบ�ำรุง
ธนารักษ์พื้นที่เพชรบูรณ์
Mr.Wera Nenbumroong
Director of Phetchabun
Provincial Treasury
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นายพรชัย พงษ์ภู่
ธนารักษ์พื้นที่สุโขทัย
Mr.Pornchai Pongphoo
Director of Sukhothai
Provincial Treasury

นายประจวบ สมสวัสดิ์
ธนารักษ์พื้นที่อุตรดิตถ์
Mr.Prajaub Somsawas
Director of Uttaradit
Provincial Treasury
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Office of the Provincial Treasury (Region 18)
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นายวิสาล ทาจวง
ธนารักษ์พื้นที่ก�ำแพงเพชร
Mr.Visan Tajougn
Director of Kamphaeng Phet
Provincial Treasury

นายทิติพงษ์ ภู่เกษมวรางกูร
ธนารักษ์พื้นที่พิจิตร
Mr.Tithiphong Pukasemvarangkoon
Director of Phichit
Provincial Treasury

นายวชิระ บัวมาศ
ธนารักษ์พื้นที่นครสวรรค์
Mr.Wachira Buamas
Director of Nakhon Sawan
Provincial Treasury

นางยุพิน ค�ำนึงเนตร
ธนารักษ์พื้นที่อุทัยธานี
Mrs.Yupin Kumnungnate
Director of Uthai Thani
Provincial Treasury

Annual Report 2017 The Treasury Department

ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่เขต 18

17/5/2561 14:12:16

รายงานประจำ�ปี 2560

กรมธนารักษ์

44

ประวัติกรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์จดั ตัง้ ขึน้ โดยการรวมกรมพระคลังมหาสมบัติ กรมเงินตรา กรมรักษาทีห่ ลวงและกัลปนา กับกรม
กระษาปณ์สทิ ธิการเข้าด้วยกัน เมือ่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบกรมในกระทรวง
การคลัง พุทธศักราช 2476 โดยใช้ชื่อว่า “กรมพระคลัง” ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็น "กรมคลัง" เมื่อ วันที่ 9 ธันวาคม
2476 ตามพระราชกฤษฎีกาจัดวางระเบียบราชการส�ำนักงานและกรมในกระทรวงการคลัง พุทธศักราช 2476 จากนั้น
ได้มพี ระราชบัญญัตปิ รับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2495 พระราชบัญญัตโิ อนอ�ำนาจและหน้าทีเ่ กีย่ วกับราชการ
ของกระทรวง ทบวง กรม ซึ่ ง ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง ใหม่ พ.ศ. 2495 จึ ง ได้ เ ปลี่ ย นชื่ อ จากกรมคลั ง เป็ น
“กรมธนารักษ์” เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2495 ตราบจนถึงปัจจุบัน
สถานทีต่ งั้ ท�ำการกรมธนารักษ์ตงั้ อยูใ่ นพระบรมมหาราชวัง บริเวณริมถนนเขือ่ นขัณฑ์นเิ วศ ตัง้ แต่มกี ารจัดตัง้ กรม
เป็นต้นมา จนถึงปี พ.ศ. 2502 ต่อมาในปี พ.ศ. 2503 ได้ยา้ ยทีท่ ำ� การจากพระบรมมหาราชวังมาตัง้ อยูท่ ถี่ นนจักรพงษ์
แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร และในปี พ.ศ. 2535 ได้ย้ายที่ตั้งท�ำการจากถนนจักรพงษ์ มาอยู่ในบริเวณกระทรวง
การคลัง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จนถึงปัจจุบัน
กรมธนารักษ์ มีหน่วยงานในสังกัดที่มีส�ำนักงานตั้งอยู่ภายนอกอาคารกรมธนารักษ์ ได้แก่
		
• ส�ำนักทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดิน ตัง้ อยูท่ ซี่ อยรามบุตรี ถนนเจ้าฟ้า แขวงชนะสงคราม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร
		
• ส�ำนักบริหารเงินตรา ตัง้ อยูท่ ถี่ นนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึง่ อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
		
• ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ตั้งอยู่ที่อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
		
• ส�ำนักกษาปณ์ ตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึ่ง อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
		
• ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ (Hub) 6 แห่ง ได้แก่
			
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดขอนแก่น
			
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดอุบลราชธานี
			
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดเชียงใหม่
			
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดนครสวรรค์
			
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสงขลา
			
- ศูนย์บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
นอกจากนี้ ยังมีบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) เป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้การก�ำกับดูแลของ
กรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ที่ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
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The Treasury Department was established on 23rd May, 1933, in the reign of King Rama VII.
It was comprised four principle departments: the Royal Thai Mint, the Great Royal Treasury Department,
the Monetary Department, and the Department of Royal State Property and Public Property.
It was established by the Royal Decree for Reorganizing Agencies of the Ministry of Finance, B.E. 2476
(1933). It was originally the Royal Treasury Department later changed to The Finance Department
on 9th December 1933, according to the Royal Decree on Reorganizing State Enterprise Policy
Offices and Departments, B.E. 2495 (1952), and was then changed again to The Treasury Department
on 12nd March 1952, its current name. Later on it was relocated on Chakkrapong Road,Chanasongkram,
Pranakorn District, Bangkok in B.E. 2503 (1960), and was finally relocated again to the present site,
which is at the Ministry of Finance on Rama VI Road, SamsenNai, Phayathai, Bangkok. The Treasury
Department has bureau, units and sub offices throughout the country to serve all nationwide.
		
- Bureau of Grand National Treasures is located on Rambuttri Alley, Chao Fa Road,
Chanasongkhram sub-district, PhraNakorn district, Bangkok
		
- Bureau of Monetary Management Bureau is located on Phrahonyothin Road,
KlongLoung, Prathumthani province.
		
- Bureau of Property Valuation Bureau is located at Ratthaprasasanabhakti Building,
Chaengwatthana Government Complex in Bangkok (commemorating His Majesty the King’s 80th
Birthday Anniversary, 5th December, BE 2550)
		
- Bureau of Royal Thai Mint is located on Phahonyothin Road, Klongnueng subdistrict, KlongLuang district, PathumThani province.
		
- The regional coin exchange and management in 6 areas (Hub)
			
- Khonkaen province
			
- Ubonratchathani province
			
- Chiang Mai province
			
- Nakornsawan province
			
- Songkhla province
			
- Suratthani province
Dhanarak Asset Development Company Limited is a state enterprise that 99.9% of the
registered capital has owned by the Ministry of Finance and under controlled of the Treasury
Department. The company has responsibility in invest to build the government complex in Bangkok
and manage State Properties as a government’s policy
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หน้าที่ความรับผิดชอบ

กรมธนารักษ์มภี ารกิจเกีย่ วกับการปกครอง การดูแล การบ�ำรุงรักษาและการพัฒนาทีร่ าชพัสดุ ให้มมี ลู ค่าเพิม่
หรือก่อให้เกิดรายได้ การประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ และประชาชน และการผลิต
เหรียญกษาปณ์และจัดสร้างเครือ่ งราชอิสริยยศ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ และของสัง่ จ้าง ด้วยวิธกี ารผลิตทีไ่ ด้มาตรฐาน
สากลและมีต้นทุนที่เหมาะสม เพื่อให้มีจ�ำนวนที่เพียงพอ ตลอดจนบริหารเงินตราและเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของ
แผ่นดินให้มีความปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่ดี เพื่อน�ำออกเผยแพร่และสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรม โดยมีอ�ำนาจ
หน้าที่ดังต่อไปนี้
1. ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเงินคลัง กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยทีร่ าชพัสดุ และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง.
2. ด�ำเนินการเกีย่ วกับการก�ำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ อืน่ ตามกฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้อง
3. ปฏิบตั กิ ารอืน่ ใดตามทีก่ ฎหมายก�ำหนดให้เป็นอ�ำนาจหน้าทีข่ องกรมหรือตามทีก่ ระทรวง หรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย

ลักษณะงานที่รับผิดชอบ

1. งานด้านบริหารที่ราชพัสดุ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการปกครอง การดูแล การบ�ำรุงรักษา การจัดให้ใช้ การ
จัดหาประโยชน์ การพัฒนาศักยภาพที่ราชพัสดุ
2. งานด้ า นการประเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การก� ำ หนดราคาประเมิ น ของ
อสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สนิ อืน่ ตามกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง และเสนอความเห็นเพือ่ ประกอบการพิจารณาในการก�ำหนด
ราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. งานด้านการผลิตเหรียญกษาปณ์ ด�ำเนินการเกีย่ วกับการผลิตเหรียญกษาปณ์ และเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึก
และการจัดท�ำเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และของสั่งจ้าง
4. งานด้านการบริหารเงินตรา ด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับและจ่าย การแลก การตรวจพิสูจน์ การเบิกจ่าย
การรับส่ง การเก็บรักษาเหรียญกษาปณ์ บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก จัดท�ำ ควบคุม
และตรวจสอบบัญชีเงินคงคลัง ควบคุมการเบิกจ่าย การรับส่งเงินคงคลัง
5. งานด้านการอนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน ด�ำเนินการเกี่ยวกับการ บริหารจัดการดูแล
รักษาทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดินตามหลักวิชาการอนุรกั ษ์ทเี่ ป็นมาตรฐานสากลให้คงสภาพทีด่ ี รวมทัง้ จัดแสดงทรัพย์สนิ
มีคา่ ของแผ่นดินให้เป็นทีร่ จู้ กั อย่างแพร่หลายทัง้ ชาวไทยและชาวต่างชาติ และการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญด้วยระบบ
การบริหารจัดการที่ทันสมัย

วิสัยทัศน์

บริหารทรัพย์สินของแผ่นดินอย่างมืออาชีพ ด้วยหลักธรรมภิบาล เพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มั่งคั่งและยั่งยืน

พันธกิจ

1. บริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
2. ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ให้ได้มาตรฐานสากล
3. บริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ในระบบเศรษฐกิจ
4. ดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินให้อยู่ในสภาพที่ดีตามหลักการอนุรักษ์ พร้อมที่จะน�ำออกเผยแพร่
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The Treasury Department has missions to maintain, develop and manage all state properties
that create value added or revenue. Appraise the nation assets value for the best benefit to the
nation. It is also manufacturing coins, Decorations and Royal Thai Orders, and other general orders
with international standard method at reasonable cost. Other important missions are responsible
for monetary management, and preserve and safekeeping the Grand National Treasure for public
displaying in order to show Thai cultural heritage. The Treasury Department has full legal power
and authority by the followings.
1. To proceed in legal act on the Treasury bill, Monetary law, State property law, and other
relevant laws.
2. To appraise the property value and other assets.
3. To perform any other acts as required by the laws as the authority of the department, or
as assigned by the Ministry or Cabinet.

Annual Report 2017 The Treasury Department

Responsibilities

Nature and Descriptions of Work

1. State Property Management Responsible in develop, maintain, manage to increase the
properties value, collect revenues, and take care of properties acts of laws.
2. Property Valuation Appraise real estates and other properties values in accordance with
relevant laws, and offer opinion for determining the appraised value of real estates.
3. Royal mint and coin manufacturing coins, commemorative coins, Decorations and Royal
Thai Orders, award medals, and other orders from general clients.
4. Monetary Management Take care of currency receiving, paying, exchanging, verify
disbursement, delivery, coins storage.
5. Grand National Treasure Conservation and Display Manage and preserve the precious
assets of the nation by international standard. Promote and educate Thai culture and history
through those precious assets to public, and sales coin by modern management system.

Vision

Professionally manage national assets through good societal governance for a sustainable
national economy.

Missions

1. Manage the State Property in the most efficient way that yields economical, social and
environmental benefit.
2. Appraise the property value with the best international practices.
3. Manage the coins supply to meet the demand of the country’s economy.
4. Preserve the Grand National Treasures with the best conservation principle to be ready
for display.
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ภารกิจ

1. ปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษา ให้ใช้จัดประโยชน์ จัดท�ำนิติกรรม และด�ำเนินการในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับ
ที่ราชพัสดุให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518
2. จัดท�ำและน�ำออกใช้เหรียญกษาปณ์และด�ำเนินการเกี่ยวกับเงินตราให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินตรา
พ.ศ. 2501
3. รับ - จ่าย ควบคุมเงินคงคลังให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
4. ด�ำเนินการเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมินของอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
มาตรา 104 และ 105
5. ดูแลรักษา และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์เหรียญตามระเบียบกรมธนารักษ์ว่า
ด้ ว ยการปฏิ บั ติ ง านของส� ำ นั ก ทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ของแผ่ น ดิ น พ.ศ. 2547 และระเบี ย บกรมธนารั ก ษ์ ว ่ า ด้ ว ยเงิ น
ทุนหมุนเวียนการแสดงเหรียญกษาปณ์และเงินตราไทย พ.ศ. 2546

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและสังคม
2. การบริหารทรัพย์สินของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจน คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม
3. การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

เป้าประสงค์
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุอย่างเหมาะสมตามศักยภาพ และเกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
สนับสนุนให้สังคม ชุมชน และประชาชนมีคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี
มีราคาประเมินที่ดินรายแปลงครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศและใกล้เคียงราคาตลาด
มีระบบเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยในการผลิตและบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์
อนุรักษ์และเผยแพร่ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของชาติ
เพิ่มขีดความสามารถในการท�ำงานขององค์การ
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1. Develop, maintain, manage to increase the properties value, collect revenues, and take
care of properties acts of state property year 1975.
2. Manufacturing coins to circulate in the economy act of currency year 1958.
3. Receive, pay and control currency act of treasury reserve year 1948.
4. Appraise real estates in accordance with Land law year 1954, section 104 and 105.
5. Preserve, promote of the precious assets of nation and sales coin act of the Treasury rule
about working of Bureau of Grand National Treasures year 2004 and revolving fund of coins
and Thai currency year 2003.

Annual Report 2017 The Treasury Department

Duty

Strategy Issues

1. Develop and manage State Properties and National Assets to achieve of economy and
society value added.
2. Develop and manage State Properties and Grand National Treasure for the best benefit
to the country which projects to solve the problem of poverty, quality of life, and
environment.
3. Manage the organization by Good Governance policy

Objectives

1. Manage State Properties and National Assets for the most benefit to the country
in economy, society, and environment.
2. Develop and update property valuationdatabases.
3. Develop Mint productions with high technology, and improve coins distribution to be more
effective.
4. Develop in Grand National Treasure Management for more efficient.
5. Improve in Human Resources, Information System, and the organization culture.
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โครงสร้างการบริหารงานของกรมธนารักษ์
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กรมธนารักษ์

กรมธนารักษ์6
อธิ บดีกรมธนารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

อธิ บดีกรมธนารักษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรเหรียญกษำปณ์
และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนพัฒนำกำรประเมินรำคำอสังห

ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนกำรบริหำรเหรียญกษำปณ์
และทรัพย์สินมีค่ำของแผ่นดิน
ผู้ทรงคุณวุฒิด้ำนพัฒนำกำรประเมินรำคำอสังหำริมทรัพย์

รองอธิบดี
ด้านที่ราชพัสดุ

รองอธิบดี
ด้านเหรียญกษาปณ์

ส�ำนักบริหารที่ราชพัสดุ
กรุงเทพมหานคร

ส�ำนักบริหารเงินตรา

กองเทคโนโลยีการส�ำรวจ
และฐานข้อมูลที่ราชพัสดุ
กองบริหารจัดการ
กรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ

กองบริหารที่ราชพัสดุ
ภูมิภาค
ส�ำนักพัฒนาธุรกิจ
และศักยภาพที่ราชพัสดุ

ส�ำนักทรัพย์สินมีค่า
ของแผ่นดิน

รองอธิบดี
ด้านบริหาร
กองบริ
หารทรั
พยากร
กองบริ
หารทรั
พยากรบุ
คคล
บุคคล
สานักงานเลขานุการกรม

กองบริ หารทรัพ
บุคคล
สานักงานเลขานุก

กองแผนงา

ส�ำนักกษาปณ์

กองแผนงาน

สานักการคล

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ�ำกัด
(หน่วยงานภายใต้ก�ำกับของกรมธนารักษ์)

สานักการคลัง

สานักกฎหม

สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
พื้นที่
สานั76กกฎหมาย

สำนักงำนธนำรักษ์พื้นที่
76 พื้นที่
กลุ่มงำนตรวจรำชกำร

ส�ำนักพัฒนาและบ�ำรุง
รักษาอาคารราชพัสดุ
กลุ่มงำนตรวจรำชกำร
กลุ่มตรวจสอบภำยใน

กลุ่มตรวจสอบภำยใน
กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร

กลุ่มพัฒนำระบบบริหำร
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The Treasury Department Structure
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7

ราก
อัตราก
าลัำงาลั
นทีวั่ 20
นที่ ธ.ค.2560)
อัอัตตราก�
ลั(ณงง วั(ณ(ณ
วัน20ที่ ธ.ค.2560)
30 กันยายน 2560)
หน่วหน่
ยงาน
วยงาน ข้าราชการ
ข้าราชการ ลูกจ้ลูางประจ
กจ้างประจ
า าพนักพนั
งานราชการ
กงานราชการ ลูกจ้ลูางชั
กจ้่วาคราว
งชั่วคราว
หน่วหน่
ยงานส่
วยงานส่
วนกลาง
วนกลาง 748 748
362 362
528 528
357 357
สานักสงานธนารั
านักงานธนารั
กษ์ กษ์ 789 789
58 58
167 167
634 634
พื้นทีพื่ 76
้นที่พื76้นทีพื่ ้นที่
รวมรวม
1,5371,537
420420
695695
991991

รวมรวม
1,9951,995
1,6481,648
3,6433,643

Number of Employees
(As on 14 December
Number
of Employees
(As on 302016)
September 2017)
Unit
Central Offices
Regional offices
Total

Government
Officers
748
789
1,537

Permanent
Employees
362
58
420

Civil
Servants
528
167
695

Temporary
Employees
357
634
991

Total
1,995
1,648
3,643

ผลการด�ำเนินงานประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Fiscal Year 2017 Performance
ผลงานเด่น

กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวม 3 โอกาส จ�ำนวน 12,107,348 เหรียญ ได้แก่ เหรียญที่ระลึก
ในโอกาสการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
เพื่อเป็นการน้อมร�ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านที่ทรงบ�ำเพ็ญพระราชกรณียกิจอันเป็นคุณประโยชน์
ต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยตลอดพระชนชีพของพระองค์ เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ
ถวาย“รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” และเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาส พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560

Outstanding Project

The Treasury Department is responsible for the production of commemorative coins
12,107,348 pieces for four occasions which are: Medals Commemorating the Royal Cremation
Ceremony of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, The commemorative coins of H.R.H. Princess
Maha Chakri Sirindhorn on the occasion of the World Intellectual Property Organization (WIPO)
presenting the "Creative Excellence Award" and Coin Commemorating the 60th Birthday Anniversary
of H.R.H. Princess Chulabhorn on July 4, 2017
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พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม
2560ร่ ะลึก
เหรียญที

เหรียญทีร่ ะลึก
ิิ งงพระบรมศพ
ในโอกาสการพระราชพ
วายพระเพล
เหรีิิ ธธยีีถถญที
ร่ ะลึก
ในโอกาสการพระราชพ
วายพระเพล
พระบรมศพ
ในโอกาสการพระราชพิ
ธีถวายพระเพลิ
งพระบรมศพ
พระบาทสมเด็
จจพระปรม
มมิิพ
บรมนาถบพ
พระบาทสมเด็
พระปรมิิน
นทรมหาภู
ทรมหาภู
พลอดุ
ลอดุลลยเดช
ยเดช
บรมนาถบพิิตตรร

เหรียญกษาปณ์ ทีระลึ
่
กเฉลิมพระเกี ยรติ สมเ
เนือ
่ งในโอกาสที องค์
่
การทร ัพย์สินท
“รางว ัลความเป็นเล

กรมธนารักษ์ ผลิต เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รว
ที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบ
บรมนาถบพิตร เพื่อเป็นการน้อมราลึกถึงพระมหากรุณ
Annual Report 2017 The Treasury Department
อั น เป็ น คุ ณ ประโยชน์ ต่ อ ประเทศชาติ แ ละประชาชนช
ที่ ระลึกเฉลิมพระเกี ยรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ท างปั ญ ญ าโล ก (WIPO) ทู ลเกล้ าฯ ถวาย “รางวั ล คว
ที่ ระลึ ก เฉ ลิ ม พ ระเกี ย รติ ส ม เด็ จ พ ระเจ้ า ลู ก เ ธอ เจ้ า ฟ
พระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 25

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิ ตร
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เหรียญ
ในโอกาสการพระราชพิธ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมห

เหรียญที่ระลึก
ในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เหรี
ย
ญกษาปณ์
ท
ี
ร
่
ะลึ
ก
เฉลิ มพระเกี
ยรตินทรมหาภู
สมเด็จพระเทพรั
ดดาฯาฯสยามบรมราชกุ
มารีมารี
เหรี
กกเฉล
ยยรต
ตตตนราชสุ
นราชสุ
จพระปรมิ
มิพลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ
ตร
เหรียยญกษาปณ์
ญกษาปณ์ททีีรร่่ ะลึ
ะลึพระบาทสมเด็
เฉลิิ มมพระเกี
พระเกี
รติิ สมเด็
สมเด็จจพระเทพรั
พระเทพรั
นราชสุ
ดาฯ สยามบรมราชกุ
สยามบรมราชกุ
มารี
ิ
Medals
Commemorating
the
Royal
เนื
อ
่
งในโอกาสที
อ
่
งค์
ก
ารทรั
พ
ย์
ส
น
ทางปั
ญ
ญาโลก
(WIPO)
ทู
ล
เกล้
า
ฯ
ถวาย
เนื
ารทรั
น
(WIPO)
เนื ออ่่ งในโอกาสที
งในโอกาสทีออ่่ งค์
งค์กกCremation
ารทรัพ
พย์ย์สสิิCeremony
นทางปั
ทางปัญ
ญญาโลก
ญาโลก
(WIPO) ทูทูลลเกล้
เกล้าาฯฯ ถวาย
ถวาย
of
His
Majesty
“รางวัลความเป็ นเลิ ศด้านการสร้างสรรค์”
“รางวั
น
าางสรรค์
King Bhumibol
Adulyadej
“รางวัลลความเป็
ความเป็
นเล
เลิิศศด้ด้าานการสร้
นการสร้
งสรรค์””

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย
“รางวั
ลความเป็นทเลิีร่ ะลึ
ศด้กานการสร้
างสรรค์
”
เหรี
ยญกษาปณ์
เฉลิ มพระเกี
ยรติ
Coin Commemorating the Presentation of WIPO Creative Excellence Award to
สมเด็จพระเจ้
าลูกPrincess
เธอ เจ้าฟ้Maha
าจุฬาภรณวลั
กษณ์ อัครราชกุมารี
H.R.H.
ChakriยลัSirindhorn
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560

9

เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
ผลงานที่ได้รับรางวัล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
1. รางวัลหน่
ยงานบริหารทรัพยากรบุ
คคลดีเด่น ประจ5าปีรอบพ.ศ.
2560 2560
เนื่อวงในโอกาสพระราชพิ
ธีฉลองพระชนมายุ
4 กรกฎาคม
กรมธนารั
ก ษ์ โดยนายอภิ ช า the
ประสงค์
รรม ที่ ป รึAnniversary
ก ษาด้ า นพั ฒ นาการประเมิ
น ราคา
Coin Commemorating
60th ธBirthday
of
อสังหาริมทรัพย์ เข้ารับโล่เกียH.R.H.
รติยศ “ส่
วนราชการส่
งเสริมการบริon
หารทรั
คคลดีเด่น” ประจาปี พ.ศ.2560
Princess
Chulabhorn
Julyพยากรบุ
4th, 2017
ณ มูลนิธิพันเอกจินดา ณ สงขลา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment-ITA)
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กรมธนารักษ์

วัล
หน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2560
54
รมธนารั ก ษ์ โดยนายอภิ ช า ประสงค์ ธ รรม ที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาการประเ
่ได้รับรางวัล
ารับโล่เกียผลงานที
รติย1. ศรางวั
“ส่
นราชการส่
งเสริ
หารทรั
ลหน่ว
วยงานบริ
หารทรัพยากรบุ
คคลดีม
เด่การบริ
น ประจ�ำปี พ.ศ.
2560 พยากรบุคคลดีเด่น” ประจาปี
กรมธนารัก ษ์ โดยนายอภิชา ประสงค์ ธรรม ที่ ปรึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาการประเมิ นราคาอสั ง หาริ ม ทรั พย์
นดา ณ สงขลา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และเกียรติบัตรรางวัลหน่วยงานภาครัฐท
เข้ารับโล่เกียรติยศ “ส่วนราชการส่งเสริมการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ประจ�ำปี พ.ศ.2560 ณ มูลนิธิ
พันเอกจินดา ณ สงขลา เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 และเกียรติบตั รรางวัลหน่วยงานภาครัฐทีไ่ ด้รบั ผลการประเมิน
รมและความโปร่
งในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Trans
คุณธรรมและความโปร่งในการด�ำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA)

2. รางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กรมธนารักษ์ได้รับรางวัล “องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการ
เงินการคลัง” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลจาก
นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธาน ณ ตึกสันติไมตรี ท�ำเนียบรัฐบาล

องค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กรมธนารักษ
ที่มี ค วามเป็ น เลิ ศ ในการบริห ารจัดการด
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนา
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลจาก น
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะปร
ทาเนียบรัฐบาล
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ผลงานที่ได้รับรางวัล
บรางวัล
55
1.
รางวั
ล
หน่
ว
ยงานบริ
ห
ารทรั
พ
ยากรบุ
ค
คลดี
เ
ด่
น
ประจ
าปี
พ.ศ.
2560
างวัลหน่วยงานบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่น ประจาปี พ.ศ. 2560
โดยนายอภิ
ช า ประสงค์ ธนรรม
Award ช า ประสงค์กรมธนารั
กรมธนารั ก ษ์ โดยนายอภิ
ธ รรม ที่ ปกรึษ์ก ษาด้
า นพั ฒ นาการประเมิ
ราคาที่ ป รึ ก ษาด้ า นพั ฒ นาการป
อสั
หาริมทรั
พย์มการบริ
เข้าManagement
รับหโล่ารทรั
เกียรติ
ยExcellence
ศ “ส่ควคลดี
นราชการส่
งเสริาปี
มการบริ
หารทรัพยากรบุคคลดีเด่น” ประจ
1. งHuman
2017
พย์ เข้ารับโล่เกียรติยศ “ส่วนราชการส่
งResource
เสริ
พยากรบุ
เAward
ด่น” ประจ
พ.ศ.2560
ิพันPrasongdham,
เอกจิ
นดา และเกี
ณ Property
สงขลา
่อรรางวั
วันทีล่ 21
กุวยงานภาครั
มภาพันธ์received
2560
บัตรรางวัลหน่วยงานภา
อกจินดา ณ สงขลา เมื่อวันทีณMr.Apicha
่ 21มูลกุนิมธภาพั
นธ์ 2560
ยรติบเมืัตvaluation
หน่consultant
ฐที่ได้รและเกี
ับ“Human
ผล ยรติstResource
Management
Excellence
Award 2017” at the Colonel
Jindaาเนิ
NaนSongkla
Foundation
on 21 February
การประเมิ
นงานของหน่
คุณธรรมและความโปร่
ง(Integrity
ในการด
งานของหน่
วยงานภาครั
ฐ (Integrity and T
คุณธรรมและความโปร่2017
งในการด
าเนิ
น
ว
ยงานภาครั
ฐ
and
Transparency
and got the Integrity and Transparency Assessment-ITA certificated.
Assessment-ITA)
t-ITA)

างวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิ2.ศThe
ในการบริ
หารจัลดองค์
การด้
นการคลั
2. รางวั
กรทีานการเงิ
่มีความเป็
นเลิศงในการบริ
Best
Financial
Management
Organization
Award หารจัดการด้านการเงินการคลัง

Kwankaew,
เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2560 กรมธนารักษ์เมืได้่อMrs.Nongluk
รวัับนรางวั
ลสิง“องค์
กร2560 กรมธนา
ที
่
2
หาคม
Deputy Director-General
ที่มี ความเป็ น เลิ ศในการบริห ารจัดการด้
น นการคลั
ง ”the ห ารจัดก
ทีา่มนการเงิ
ี ค วามเป็
เลิ ศfrom
ในการบริ
received
the award
Finanace
ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยนางนงลั
กMinister
ษณ์
ขวัMr.Apirak
ญ แก้ ว พ.ศ. 2560 โด
ประจาปี
งบประมาณ
Tantivorawong on 2nd August
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลจาก นายอภิ
์ ตันติวรวงศ์
รองอธิatบศPeace
ดีักกดิรมธนารั
กษ์ เข้ารับรางวัลจ
2017
Building,
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธาน
ตึการกระทรวงการคลั
กสันติไมตรี
Government
รัฐมนตรีณว่าHouse.
งในฐา
ทาเนียบรัฐบาล
ทาเนียบรัฐบาล
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กรมธนารักษ์
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3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
กรมธนารักษ์ได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 หมวด 5 การมุง่ เน้นบุคลากร
3. รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2560
โดยนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
กรมธนารักษ์ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจาปี พ.ศ. 2559 หมว
เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพมหานคร
การมุ่งเน้นบุคลากร โดยนางนงลักษณ์ ขวัญแก้ว รองอธิบดีกรมธนารักษ์ เข้ารับรางวัลจากรองนายกรัฐมน
3. The Best Quality of Government Administration Award 2017 in section 5 – Workforce
(นายวิษณุ เครืองาม) เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2560 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้า กรุงเทพมหานคร
Focus.
Mrs.Nongluk Kwankaew, Deputy Director-General received the award from Mr. Wissanu Krea-ngam,
Duputy Prime Minister, on 11st September 2017 at the Berkeley Hotel Pratunam Bangkok.

4. รางวัล Museum Thailand Popular Vote 2017
กรมธนารักษ์ได้รับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2017 จากพิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธ
บางล�ำพู จาก www.museumthailand.com ซึ่งได้รับคะแนนโหวตสูงสุด 2 ใน 20 โดยนางศรีรัตน์ วัฒนล�้ำเลิศ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน และนางสาววชารี เจริญสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอนุรักษ์ทรัพย์สิน
เป็นผู้แทนรับรางวัลจาก พล.อ.อ. ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลป
วัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร
4. รางวั
Museum
4. Museum Thailand Popular
VoteลAward
2017Thailand Popular Vote 2017
กรมธนารั
ได้รับBanglampu
รางวัล Museum
Vote 2017 จากพิพิธภัณฑ์เหร
The Treasury department’s Coin Museum
andกษ์Pipit
were Thailand
voted thePopular
second best
และพิพิธบางลาพู จาก
www.museumthailand.com
ซึ่งได้Bureau
รับคะแนนโหวตสู
from 20 level. (www.museumthailand.com).
Mrs.Srirat
Wattanalamlert, Director,
of Grand งสุด 2 ใน 20 โดยนางศรีร
วัฒนล้
าเลิศ ผู้อานวยการส
านักทรัพSenior
ย์สินมี คNational
่าของแผ่นTreasure
ดิน และนางสาววชารี
National Treasures and Miss
Vacharee
Charoensumrit,
Conservationเจริญสัมฤทธิ์ ผู้เชี่ยวชาญด
อนุรon
ักษ์ทbehalf
รัพย์สินofเป็the
นผู้แTreasury
ทนรับรางวัdepartment
ลจาก พล.อ.อ.toประจิ
น จั่นตองaward
รองนายกรั
มนตรี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2
Specialist are representative
received
fromฐAir
ณ หอศิ
ลปวัฒPrime
นธรรมกรุ
งเทพมหานคร
Chief Marshal, Prajin Juntong
Deputy
Minister
on 16th August 2017.
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General Performances
ด้านที่ราชพัสดุ

กรมธนารักษ์มีอ�ำนาจหน้าที่ในการปกครองดูแล บ�ำรุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ ซึ11
่งปัจจุบัน
มีที่ดินราชพัสดุทั่วประเทศ 12.540 ล้านไร่ และอาคารราชพัสดุทั่วประเทศประมาณ 569,534 หลัง โดยมีผู้เช่าที่ดิน
ราชพั
สดุทั่วประเทศประมาณ
148,614จ ราย และผู้เช่าอาคารราชพัสดุ จ�ำนวน 21,532 ราย
ผลการด
าเนินงานตามภารกิ

ด้านที่รProperty
าชพัสดุ Management (Ratchaphatsadu land and Buildings)
State

Annual Report 2017 The Treasury Department

ผลการด�ำเนินงานตามภารกิจ

ษ์ มี อ านาจหน้is าauthorized
ที่ ใ นการปกครองดู
แ ล บ ารุmaintain,
ง รั ก ษา ใช้develop
แ ละจั ด หาประโยชน์
Theกรมธนารั
TreasuryกDepartment
to administer,
and grant the use
ในทีrental
่ราชพัสof
ดุ ซึthe
่งปัจstate
จุบันมีproperty,
ที่ดินราชพัสwhich
ดุทั่วประเทศ
12.540
ล้านไร่ และอาคารราชพั
ทั่วประเทศประมาณ
and
includes
an overall
of 12.540 raisสดุand
569,534 buildings in
ง โดยมีare
ผู้ เช่currently
า ที่ ดิ น ราชพั148,614
ส ดุ ทั่ ว ประเทศประมาณ
148,614
ราย และผู
้ เช่ าอาคารราชพั
ส ดุ
the569,534
country.หลัThere
lessees for lands
and 21,532
tenants
for buildings.
จานวน 21,532 ราย
การใช้
และอาคารราชพั
การใช้ปประโยชน์
ระโยชน์ทที่ดี่ดินินและอาคารราชพั
สดุ สดุ
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2560
จานวน
การใช้ประโยชน์
ที่ดิน
เนื้อที่
อาคาร
(แปลง)
(ล้านไร่)
(หลัง)
ใช้General
ราชการPerformances
164,578
8.424
477,620
General
Performances
จัดให้เช่า
4,838
0.162
32,872
State
StateProperty
Management(Ratchaphatsadu
(Ratchaphatsadu
landand
andBuildings)
Buildings)
สงวนไว้
ใProperty
ช้ราชการManagement
3,834 land
1.264
4,470
รวมทั้งสิDepartment
้นDepartmentis isauthorized
173,251
514,962
The
TheTreasury
Treasury
authorized
totoadminister,
administer,maintain,
maintain,9.850
develop
developand
andgrant
grantthe
theuse
use

and
andrental
rentalofofthe
thestate
stateproperty,
property,which
whichincludes
includesananoverall
overallofof12.12.540
540rais
raisand
and569,534
569,534
หมายเหตุ * จานวนที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่รวมที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์เพื่อความลับ
buildings
buildingsininthe
thecountry.
country.There
Therearearecurrently
currently148,614
148,614lessees
lesseesforforlands
landsand
and21,532
21,532tenants
tenantsforfor
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศในราชการกระทรวงกลาโหมอีกประมาณ 2.151 ล้านไร่
buildings.
buildings.

The
Utilization of State Property and Buildings
การจัดให้เช่า

Data
Dataasas3030thSeptember
September2017
2017
หน่วย : ราย
จานวนผู้เช่าทีร่ าชพัสดุ Amount
รวม
Amount
รายการ
เพื่ออยู่อาศัย
เพื่อLand
การเกษตร
เพื่อประโยชน์
Types
TypesofofUse
Use
Land
Area
Areaอ*ย่*างอื่น
No.
No.148,614
ofofBuildings
Buildings
เช่าที่ดิน
50,313
6,142Rais
92,159
(Plots)
(Plots)
Million
Million
Rais
เช่For
าอาคาร
21,532
21,532477,620
For
Government
GovernmentUse
Use
164,578
164,578
8.424
8.424
477,620
รวม
168,82832,872
For
ForRental
Rental
4,838
4,838
0.162
0.162
32,872
Reserved
ReservedforforGovernment
GovernmentUse
Use
3,834
3,834
1.264
1.264
4,470
4,470
Total
Total
173,251
173,251
9,850
9,850
514,962
514,962
รายได้จากการบริหารที่ราชพัสดุ
Remark*
Remark* This
Thisamount
amountofofland
landdoes
doesnot
notinclude
includeapproximately
approximately2.151
2.151million
millionrais
raisofofState
State
หน่วย : ล้านบาท
Property(Ratchaphatsadu
(Ratchaphatsaduland)
land)used
usedbybyค่the
theMinistry
Defenseforfornational
nationalsecurity
security
Property
ofofDefense
าขายที
่ดMinistry
นิ
รายการ
ค่าเช่า
ค่าธรรมเนียม
ค่าขายของ รายได้
และ
purposes.
purposes.
พื้นที่

อสังหาริมทรัพย์

เบ็ดเตล็ด

อาคาร
ราชพัสดุ

ค่าปรับ

เบ็ดเตล็ด

เบ็ดเตล็ด

รวม

State
StateProperty
PropertyforforRental
Rental
Unit:
Unit:Tenant/Lessee
Tenant/Lessee
ส่วนกลาง
6,679.144
33.064
681.040 16.926
7,410.174
Number
Number
of
of
Tenants/Lessees
Tenants/Lessees
Types
Types
of
of
ส่วน
1,246.616
287.781
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หมายเหตุ * จานวนที่ราชพัสดุ (ที่ดิน) เป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ยังไม่รวมที่ราชพัสดุที่ใช้ประโยชน์เพื่อความลับ
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ด้านเศรษฐกิจ

1. โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1
กรมธนารักษ์น�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลใช้ประโยชน์ในการด�ำเนินการพัฒนาพื้นที่
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ เป็นการสนองตอบนโยบายรัฐบาล เพื่อส่งเสริมการค้าพื้นที่เขตชายแดน เพิ่มขีดความ
สามารถในการแข่งขันของประเทศเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แก้ไขปัญหาความมั่นคง ยกระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชน ท�ำให้ที่ดินมีมูลค่าเพิ่มขึ้น มีการจ้างงานในท้องถิ่น ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นท�ำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
ในปี 2560 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

Annual Report 2017 The Treasury Department

ผลการด�ำเนินงานตามโครงการที่ส�ำคัญ
The important past projects

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา
แปลงที่ 1 : จัดให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเช่า เพื่อก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสาร และศูนย์บริการ
นักท่องเที่ยวครบวงจร เนื้อที่ประมาณ 126-2-38.7 ไร่ และได้จัดท�ำสัญญาเช่าแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2560

For economic benefits

1. Ratchaphatsadu land to support Special Economic Zone (Phase 1)
To support the policy of the government in developing Special Economic Zone, the Treasury
Department would allocate suitable Ratchaphatsadu land to promote border trade, to increase
competitive capacity of the country, to solve the security problems, to improve the quality of life,
to add more value to the land, to create more jobs and income, resulting in the better quality of
living for the Thai people as a whole. These projects include.
Special Economic Zone of Songkhla province
Plot 1 : The Treasury Department granted a lease of Ratchaphatsadu land plot of 126-2-09
rais to the local government of Songkhla province to construct a passenger terminal and tourist
center. The contract was signed on the 19th of July, 2017.
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60
แปลงที่ 2 : จัดให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เช่า เนื้อที่ประมาณ 629-1-70 ไร่ เพื่อจัดตั้ง
นิคมอุตสาหกรรม และได้จัดท�ำสัญญาเช่าแล้วเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
Plot 2 : The Treasury Department granted a lease of Ratchaphatsadu land plot of 629-1-70
แปลงที
่ 2 : จั่ ด2Authority
ให้: จักดารนิ
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ณ สาธารณรัฐตุรกี ให้แก่รัฐบาลสาธารณรัฐตุรกี เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ
และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย โดยการด�ำเนินการใดๆ เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ของ
รัฐบาลไทยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศจะต้องปฏิบัติตาม เรื่องการวางระเบียบ หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ข องรั ฐ บาลไทยที่ ตั้ ง อยู ่ ใ นต่ า งประเทศที่ ค ณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ อ นุ มั ติ ห ลั ก การไว้ เมื่ อ วั น ที่
17 มีนาคม 2530

2. The transfer of Thai pavilion on International Horticultural Exposition: EXPO 2016
to the government of Turkey.
The cabinet had a resolution on
the 16th of May, 2017 to transfer the
Thai pavilion on International
Horticultural Exposition: EXPO 2016
to the government of Turkey. This is
done as a sign of good relations
between the two countries and to
showcase what Thailand has to offer.
However, in managing any properties
belonging to the Thai government
that are located in foreign countries,
the government has to act in
compliance with the rules and
regulations laid by the cabinet on the
17th of March, 1987.
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แนวทางการก�ำหนดอัตราค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุแปลงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังและกรมการพาณิชย์ ว่าด้วยการให้บริษทั ท่าอากาศยานไทย จ�ำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ของกรมการบินพาณิชย์ อันเกี่ยวกับสนามบินสุวรรณภูมิ
พ.ศ. 2545 ข้อ 16 ที่ก�ำหนดให้กรมธนารักษ์เรียกเก็บค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ ในที่ราชพัสดุ จาก ทอท. ในอัตรา
ร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดของ ทอท. อันเกิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สนามบินสุวรรณภูมิ) โดยไม่หักค่าใช้
จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ในช่วงปีบัญชีนั้นๆ และภายหลังจากการใช้ประโยชน์ ปีที่ 10 ให้ปรับอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวใหม่
โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มในด้านการจัดหาประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานสากลและราคาตลาด ซึ่ง ทอท.ได้ช�ำระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุแล้ว
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สองประเทศ และเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย โดยการดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับ
อสั งหาริ มทรั พย์ ของรั ฐบาลไทยที่ ตั้ งอยู่ ในต่ างประเทศจะต้ องปฏิ บั ติ ตาม เรื่ องการวางระเบี ยบ หลั กเกณฑ์
3.และวิ
ค่าตอบแทนการใช้
าชพั
ของการท่
าอากาศยาน
ธีการปฏิบัติเกี่ยวกัปบระโยชน์
อสังหาริทมี่รทรั
พย์สขดุองรั
ฐบาลไทยที
่ตั้งอยู่ในต่างประเทศที่คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ
หลักการไว้
2530
กรมธนารั
กษ์เมืได้่อจวััดนจ้ทีา่ 17
งศูนมีย์นบาคม
ริการวิ
ชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาในการศึกษาวิเคราะห์

3. The compensation on the use of Ratchaphatsadu land by Airports of Thailand Public
Company Limited (AOT)
The Treasury Department hired Chula Unisearch, Chulalongkorn University as a consultant
to analyze the proper rate of return on the use of Ratchaphatsadu land by Airports of Thailand
Public Company Limited (AOT). This is to be done in accordance with the regulations of 2002 under
the number 16, jointly signed by the Ministry of Finance and the Department of Commercial
Aviation. The regulations
stipulated
that
TheสดุขTreasury
Department could duly ask for the
3. ค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์
ที่ราชพั
องการท่าอากาศยาน
จัดจ้างศูนย์บริการวิชาการแห่
ฬาลงกรณ์of
มหาวิ
ทยาลัย เป็Public
นที่ปรึกCompany
ษาในการศึกLimited
ษา
compensation onกรมธนารั
the useกษ์ofได้Ratchaphatsadu
land byงจุAirports
Thailand
วิเคราะห์
แนวทางการกisาหนดอั
ราค่าrate
ตอบแทนการใช้
ประโยชน์
ที่ราชพั
สดุแปลงท่
าอากาศยานสุ
วรรณภูมิ
(AOT). The
compensation
set atตthe
of 5% of the
annual
income
generated
by Suvarnabhumi
และกรมการพาณิ
ย์ ว่าamount
ด้วยการให้of
บริษ5%
ัทท่าwithout
อากาศยานไทย
จากัด (มหาชน)
Airport ตามระเบี
and theยบกระทรวงการคลั
calculation is งbased
on the ชnet
the deduction
of any
หรือ ทอท. ใช้ประโยชน์ในที่ราชพัสดุที่อยู่ในความปกครองดูแลและใช้ประโยชน์ ของกรมการบินพาณิ ชย์
expenses
occurred
during
theมaccounting
regulations
that the review
for the
อันเกี
่ยวกับสนามบิ
นสุวรรณภู
ิ พ.ศ. 2545 ข้อyear.
16 ที่กThe
าหนดให้
กรมธนารักษ์เrequired
รียกเก็บค่าตอบแทนการใช้
ประโยชน์
compensation
afterในอัthe
on5Ratchaphatsadu
Airportsวof
Thailand
ในที่ราชพัbe
สดุ done
จาก ทอท.
ตราร้use
อยละ
ของรายได้ทั้งหมดของland
ทอท.forอัน10เกิดyears
จากท่าby
อากาศยานสุ
รรณภู
มิ
Public Company
(AOT),
be ทัin้งสิline
market
(สนามบินสุวLimited
รรณภูมิ) โดยไม่
หักso
ค่าใช้asจ่าtoยใดๆ
้น ในช่with
วงปีบthe
ัญชีนinternational
ั้นๆ และภายหลังstandard
จากการใช้ปand
ระโยชน์
ปีที่ 10price.
บอัตราค่าตอบแทนดั
งกล่าวใหม่ โดยอั
ตราค่า(AOT)
ตอบแทนดั
าวจะสามารถสร้
างมูลค่าเพิ่มในด้
านการจัดหา
Airportsให้ofปรัThailand
Public Company
Limited
hasงกล่
paid
the compensation
accordingly.
ประโยชน์ในที่ราชพัสดุให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและราคาตลาด ซึ่ง ทอท.ได้ชาระค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์
ในที่ราชพัสดุแล้ว
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4. การจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ รายบริษัท ไทยออยล์ จ�ำกัด (มหาชน)
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 เห็นชอบแนวทางการจัดให้เช่าที่ราชพัสดุ บริเวณถนน
สุขุมวิท ต�ำบลบางพระ และต�ำบลทุ่งสุขลา อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่เอกชนรายเดิม คือ บริษัท ไทยออยล์
14
จ�ำกัด (มหาชน) เช่าที่ราชพัสดุ ฯ ตามพระราชบัญญัติ การให้เอกชนร่วมลงทุน ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556
เพื่อด�ำเนินกิจการโรงกลั่นน�้ำมัน เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 10 กันยายน 2595
4. การจั
าที่ราชพั
รายบริ
ัท ไทยออยล์
ด (มหาชน)
เนื้อที่ 1,499 – 3 – 26 ไร่ พร้อมอาคารสิ
่งปลูดกให้
สร้เาช่งบนที
่ดิน สจ�ดุำนวน
80ษรายการ
ทั้งนี้ สัจญากัญาเช่
าที่ราชพัสดุ ฯ
เดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 กันยายน 2565คณะรัฐมนตรีได้มี ม ติ เมื่ อวัน ที่ 28 มิ ถุนายน 2559 เห็ นชอบแนวทางการจัดให้เช่า ที่ ราชพั ส ด
บริเวณถนนสุขุมวิท ตาบลบางพระ และตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่เอกชนรายเดิม คือ
บริษัท ไทยออยล์ จากัด (มหาชน) เช่าที่ราชพัสดุ ฯ ตามพระราชบัญ ญั ติ (พ.ร.บ.) การให้เอกชนร่วมลงทุน
ในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 เพื่อดาเนินกิจการโรงกลั่นน้ามัน เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2565
ถึงวันที่ 10 กันยายน 2595 เนื้อที่ 1,499 – 3 – 26 ไร่ พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน จานวน 80 รายการ
ทั้งนี้ สัญญาเช่าที่ราชพัสดุ ฯ เดิมจะสิ้นสุดลงในวันที่ 10 กันยายน 2565

โครงการศู
5. โครงการศูนย์การประชุมแห่5.งชาติ
สิริกิติ์ นย์การประชุมแห่งชาติสริ ิกิติ์
ษ์ ได้
นการบริ
หารจัดการที
าชพัสสิรดุิกบิตริิ์แเปลงหมายเลข
วณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แปลง
กรมธนารักษ์ ได้ด�ำเนินการบริหารจักรมธนารั
ดการที่รกาชพั
สดุดบาเนิ
ริเวณศู
นย์การประชุ
มแห่ง่รชาติ
หมายเลขทะเบี
น ที่ ่ กท.024431
วน) โฉนดที
่ดินเลขที่ 5751
- 5754 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
ทะเบียน ที่ กท.024431 (บางส่
วน) โฉนดที่ดินยเลขที
5751 - 5754(บางส่
แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย
กรุงเทพมหานคร
งเทพมหานคร
เพื่อให้ดเประโยชน์
กิดประสิทสธิูงภสุดาพสู
ในเชิง่อเศรษฐกิ
ดประโยชน์
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุกรุ
ดในเชิ
งเศรษฐกิจและเกิ
ต่องรัสุฐ ดโดยเมื
วันที่ 17จ และเกิ
มกราคม
2560 สูงสุดต่อรัฐ โดยเมื่อวันที่
17 มกราคม
2560 คณะรั
ฐมนตรีำเนิได้นมกิีมจติการศู
เห็นนชอบการแก้
ญาการบริ
คณะรัฐมนตรีได้มมี ติเห็นชอบการแก้
ไขสัญญาการบริ
หารและด�
ย์การประชุไมขสั
แห่ญงชาติ
สริ กิ ติ ิ์ มูหลารและด
ค่าลงทุนาเนินกิจการศูนย์การประชุม
งชาติำสให้ิรเิกป็ิตนิ์ มูศูลนค่ย์ากลงทุ
นไม่มนนานาชาติ
้อยกว่า 6,000
เป็นศูนย์กงารประชุ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ล้านบาท แห่
ซึ่งจะท�
ารประชุ
ที่สมบูล้ราณ์นบาท
แบบ ซึทั่งนจะท
สมัยาให้สามารถแข่
ขันกับ มนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ
ทันสมันย/การจ้
สามารถแข่
นกัมบธุต่รกิาจงประเทศได้
และก่
อให้างประเทศ/พั
เกิดการลงทุฒนาธุ
น/การจ้
างงาน/ส่งเสริมธุรกิจท่ องเที่ ยว
ต่างประเทศได้ และก่อให้เกิดการลงทุ
างงาน/ส่งงขัเสริ
ท่องเทีย่ ว การค้
าระหว่
รกิจ MICE
การค้าระหว่างประเทศ/พัฒนาธุรกิจ MICE

6. โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
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คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบสร้างหอชมเมืองเป็นโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล และเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้ยกเว้นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ เลขที่ทะเบียน กท.
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Ratchaphatsadu land plot on Sukhumvit Rd., Tambon Bang Pla, and Tambon Tung Sukhla, Amphoe
Sriracha to the present lessee, called Thaioil Public Company Limited (TOP). The lease will last
for another 30 years, from 11th of September, 2022 to the 10th of September, 2052 and must be
in compliance with the Private Investments in State Undertakings Act B.E. 2556 (2013). The contract
is for the purpose of oil refinery, located on the Ratchaphatsadu land plot of 1,499-3-26 rais, with
on-site properties of at least 80 items attached to the land. The present contract is expected to
end on the 10th of September, 2022.
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มวิท ตาบลบางพระ และตาบลทุ่งสุขลา อาเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ให้แก่เอกชนรายเดิม คือ
ยล์ จากัด (มหาชน) เช่าที่ราชพัสดุ ฯ ตามพระราชบัญ ญั ติ (พ.ร.บ.) การให้เอกชนร่วมลงทุน
พ.ศ. 2556 เพื่อดาเนินกิจการโรงกลั่นน้ามัน เป็นระยะเวลา 30 ปี นับตั้งแต่วันที่ 11 กันยายน 2565
63
ยายน 2595 เนื้อที่ 1,499 – 3 – 26 ไร่ พร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างบนที่ดิน จานวน 80 รายการ
4. Theนทีlease
toนThaioil
Public Company Limited (TOP)
ที่ราชพัสดุ ฯ เดิมจะสิ้นสุดลงในวั
่
10
กั
ยายน
2565
The cabinet had a resolution on the 28th of June, 2016, agreeing upon the lease of

5. Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC)
The Treasury Department has been managing the part of Ratchaphatsadu land plot no.
Kor Tor 024431, under the title deeds no. 5751 - 5754, located on Klong Toey Sub-district, Klong Toey
งการศูนย์การประชุมแห่
งชาติaiming
สริ ิกิตtoิ์ benefit the country most economically. On the 17th of January, 2017 the cabinet
district,
had the
resolution,
agreeing
theนย์changes
on มmanagement
มธนารักษ์ ได้ดาเนินการบริ
หารจั
ดการที่ราชพั
สดุบupon
ริเวณศู
การประชุ
แห่งชาติสิริกcontract,
ิติ์แปลง with the additional
investment
of at least
6,000่ 5751
million- Baht
add more facilitiesเขตคลองเตย
to the property. This upgrading is
ยน ที่ กท.024431 (บางส่
วน) โฉนดที
่ดินเลขที
5754to แขวงคลองเตย
make the Queen Sirikit National Convention Center a modern convention center and
คร เพื่อให้เกิดประสิทธิexpected
ภาพสูงสุtoดในเชิ
งเศรษฐกิจ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อรัฐ โดยเมื่อวันที่
be competitive with other convention centers in the region. This project would also create more
60 คณะรัฐมนตรีได้มีมinvestment
ติเห็นชอบการแก้
ญญาการบริespecially
หารและดาเนิ
นกิจการศู
นย์กincluding
ารประชุมthe improvement on
and jobไขสั
opportunities,
on MICE
business,
มูลค่าลงทุนไม่น้อยกว่า trade
6,000andล้าtourism
นบาท ซึas่งaจะท
าให้เป็นศูนย์การประชุมนานาชาติที่สมบูรณ์แบบ
whole.

รถแข่งขันกับต่างประเทศได้ และก่อให้เกิดการลงทุน/การจ้างงาน/ส่งเสริมธุรกิจท่ องเที่ ยว
ประเทศ/พัฒนาธุรกิจ MICE

สร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
ณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบสร้างหอชมเมืองเป็นโครงการตามนโยบาย
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 อนุมัติให้ยกเว้นโครงการพัฒนาที่ดินราชพัสดุ เลขที่ทะเบียน กท.
สาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถดาเนินการคัดเลือกเอกชน
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6. โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร
คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2559 เห็นชอบสร้างหอชมเมืองเป็นโครงการตามนโยบาย
ของรัฐบาล และเมือ่ วันที่ 27 มิถนุ ายน 2560 อนุมตั ใิ ห้ยกเว้นโครงการพัฒนาทีด่ นิ ราชพัสดุ เลขทีท่ ะเบียน กท.3275
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร สามารถด�ำเนินการคัดเลือกเอกชนได้
โดยไม่ใช้วิธีประมูลตามประกาศของคณะกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ ซึ่งโครงการ
ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อจะท�ำแลนด์มาร์คที่จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของกรุงเทพมหานคร

ด้านสังคม

1. โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหารุกล�้ำคลองและ
โครงการบ้านมั่นคง
รัฐบาลได้กำ� หนดนโยบายส�ำคัญในการบริหารจัดการสิง่ ปลูกสร้างรุกล�ำ้ ล�ำน�ำ้ และการจัดระเบียบ ทีอ่ ยูอ่ าศัย
ให้ถกู ต้องตามกฎหมาย ให้แก่ผอู้ ยูอ่ าศัย ตามแนวคูคลองและทางระบายน�ำ้ โดยมี การน�ำร่องในพืน้ ทีค่ ลองลาดพร้าว
ก่อนเป็นล�ำดับแรก มีชุมชนที่อาศัยอยู่ริมคลองทั้งสิ้น 50 ชุมชน รวม 6,868 ครัวเรือน และเมื่อวันที่ 22 ธันวาคม
2558 กรมธนารักษ์ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และกรุงเทพมหานคร ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยของชุมชนริมคลองเพือ่ รองรับนโยบายรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการรุกล�ำ้ ล�ำน�ำ้ สาธารณะ
ร่วมกัน เพื่อบูรณาการร่วมกันส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการอยู่อาศัยของชุมชนริมคลองผู้มีรายได้น้อย
ทีอ่ ยูใ่ นทีด่ นิ ราชพัสดุ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโครงการบริหารจัดการสิง่ ก่อสร้างรุกล�ำ้ ล�ำน�ำ้ สาธารณะ ให้มคี วามมัน่ คง
และมีสิ่งแวดล้อมทางกายและสังคมที่ดีขึ้น และให้ผู้อยู่อาศัยได้มีที่อยู่อาศัยถูกต้องตามกฎหมาย โดยได้ด�ำเนินการ
จัดให้ชุมบริเวณริมคลองลาดพร้าวเช่าแล้ว 28 ชุมชน 3,554 ครัวเรือน
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6. The Bangkok Observation Tower
The cabinet had a resolution on the 13rd of December, 2016, agreeing upon the idea of
Bangkok having an observation tower and on the 27th of June, 2017 the cabinet also approved
an exception to the regulations concerning the Private Investments in State Undertakings Act B.E.
2556 (2013). The exception allows the Bangkok Observation Tower to be erected on the
Ratchaphatsadu land plot no. Kor Tor 3275 in Klong San district, Bangkok. This project aims to
create a new landmark of Bangkok so as to boost the economy and tourism at the same time.

For social benefits

1. Community Development in Helping to Solve the Waterways Encroachment and
The Ban Mankong Housing Project
The government has a policy in managing the illegal man-made constructions along the
canals, paying more attention to those who live along these waterways. The government has
implemented a plan to help solve the waterways encroachment, firstly in Ladprao canal, with a
total of 50 communities or 6,868 households. On 22nd of December, 2015, the Treasury Department,
in cooperation with the Community Organization Institute and Department of Drainage and
Sewerage signed the Memorandum of Understanding (MOU) in providing the decent housing for
these communities. The Ban Mankong Housing Project was then implemented, focusing on
improving living conditions of the low-income earners and the underprivileged who had been
living along the public canals on Ratchaphatsadu land. This aimed to create a more livable, safer
and healthier environment for the people. The Treasury Department has already succeeded in
this operation with 28 communities or 3554 households living on Ladprao canal.
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อสร้าง ่ ราชพั
และ เนื้อไร่ที่ 22-1-79
ปัจไร่
จุบและ
ันอยู่รเนื
ะหว่
สร้จาเนิ
- การให้
กู้เพื่ อซ่อ- มแซมหรื
การให้ก่า
ู้เอพืต่่ ออซ่เติอนความเห็
มแซมหรื
มที่อยู่อาศัอยต่บนที
อเติม่ดทีิน่อราชพั
ยู่อาศัสยดุบนที
(วงเงิ
่ดินนราชพั
ไม่
เกินสห้ดุาแสนบาท)
(วงเงินไม่น
เกินห้าแสนบาท)
ว
กล่
ได้
าผ
ว่า
ได้
นความเห็
ผ
น
ชอบจาก
ชอ
กรมธนารักษ์ร่วมกั
กรมธนารั
บธนาคารออมสิ
กษ์ร่วมกันบและธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์
(ธอส.) ให้ผู้เช่าที(ธอส.)
่ราชพัสให้
ดุทผี่ตู้เ้อช่งการกู
าที่ราชพั
้ สดุที่ต้องการกู้
A
เพื่อซ่อมแซมหรือเพื
ต่อ่อเติซ่มอมแซมหรื
ที่อยู่อาศัยอบนที
ต่อเติ่ดมินทีราชพั
่อยู่อาศั
สดุยสบนที
ามารถขอสิ
่ดินราชพันเชื
สดุ่อสกูามารถขอสิ
้เงินจากทั้งน2เชืธนาคาร
่อกู้เงินจากทั้ง 2 ธนาคาร
2) โครงการเ
2) โครง
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Here are the communities with the leases granted by the Treasury Department in 2017.
Area Leased * = rai , Rental Rate * = Baht/sq. Wah/Month
Area Leased * = rai , Rental Rate * = Baht/sq. Wah/Month
environment for the people. The Treasury Department has already succeeded in this
No.
District
Name
Area
Rental
operation
with
28 communitiesCommunity
or 3554 households
living Households
on Ladprao canal.

leased *
Rate *
1
Sai Mai
Prachanukul (Group 1)
65
3-2-21
1.50
Here are the communities with the leases granted by the Treasury Department in 2017.
2
Thai Boxing Stadium Tor Or Pattana
34
2-1-55
3.00
Area
Leased
*
=
rai
,
Rental
Rate
*
=
Baht/sq.
Wah/Month
3
Don Mueang
Ruammit-Raeng-Satta
188
9-1-75
1.25
No.
District
Community
Name
Households
Area
Rental
(Group 1)
leased
Rate
4
Bang Khen
Roy Krong
147
7-0-50 *
1.50 *
15
Sai Mai
Prachanukul
(GroupUniversity
1)
65
3-2-21
1.50
Chatuchak
Chandrakasem
Rajabhat
39
1-1-76
1.75
2
Thai Boxing Stadium
Tor Or Pattana
34
2-1-55
3.00
(Group 1)
3
Don Mueang
Ruammit-Raeng-Satta
188
9-1-75
1.25
Chandrakasem Rajabhat University
83
3-0-50
1.75
(Group
1)
(Group 2)
46
Bang”Khen
Roy
147
7-0-50
1.50
Bang BuaKrong
Temple
104
3-0-65
2.25
57
Chatuchak
Chandrakasem
Rajabhat
University
39
1-1-76
1.75
”
Ladprao 45
249
6-2-55
4.00
1)
8
”
Sena (Group
Nikom Canal
2
146
4-0-60
3.00
Chandrakasem
Rajabhat
University
83
3-0-50
1.75
9
”
Paholyothin 46
125
3-1-69
3.00
(Group
2)
10
”
Chinese Shrine
121
4-3-20
3.00
6
”
Bang
Bua
Temple
104
3-0-65
2.25
11
”
Ladprao Bhavana Canal
121
4-3-26
3.00
7
”
Ladprao
45
249
6-2-55
4.00
12
”
Subhapong Market
81
1-3-81
3.00
8
”
Sena
Nikom
Canal
2
146
4-0-60
3.00
Total
1,500
56-0-03
9
”
Paholyothin 46
125
3-1-69
3.00
10
”
Chinese Shrine
121
4-3-20
3.00
2.
Thanarak
Pracharat
Housing
Project
11
”
Ladprao Bhavana Canal
121
4-3-26
3.00
th
th
12 On the ”19 of April 2016Subhapong
81
and the 18Market
of April 2017, the cabinet
had 1-3-81
a resolution,3.00
agreeing
Total
1,500 and those
56-0-03
Thanarak
Pracharat
Housing
Project
upon the2. idea
of providing
a decent
housing
for government officers
without home
of
th

th
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4 Bang Khen Roy Krong
5 Chatuchak Chandrakasem Rajabhat University
(Group 1)
Chandrakasem Rajabhat University
(Group 2)
6 ” Bang Bua Temple
7 ” Ladprao 45
8 ” Sena Nikom Canal 2
9 ” Paholyothin 46

83 3-0-50 1.75

104
249
146
125

3-0-65
6-2-5
4-0-60
3-1-69

2.25
4.0
3.0
3.0

Oncalled
the 19Thanarak
of AprilPracharat
2016 andHousing
the 18Project, which is to be built on Ratchaphatsadu land.
their own,
of April 2017, the cabinet had a resolution,
The
valueupon
of thethe
house
not be aover
1,000,000 Baht. For those with home of their own built
agreeing
ideawould
of providing
decent
on
Ratchaphatsadu
land areofficers
entitledand
to have
housing
for government
thosea credit of not more than 500,000 Baht for repairing
2.home
Thanarak
Pracharat
Housing
Project
without
of their
own,
Thanarak
and
renovating
purposes.
The called
framework
of operation is as follows.
th of April 2016 and the 18th
On
the
19
Pracharat Housing Project, which is to be built
- Newly
houses
areofdivided
into would
2 categories.
of
2017, constructed
the cabinet
hadvalue
a resolution,
on April
Ratchaphatsadu
land. The
the house
not be over 1,000,000 Baht. For
For
short-term
The on
Treasury
Departmentland
gave
green light
to thea credit
short-term
agreeing
upon
theofidea
providing
a decent
those1)with
home
theirofrental
own
built
Ratchaphatsadu
area entitled
to have
of
housing
forthan
government
officers
thoseland
not more
500,000
for and
repairing
and plot,
renovating
Thearea
framework
rental
project
to be
built onBaht
Ratchaphatsadu
Kor Tor purposes.
5050, with the
of 3-1-79ofrais.
without
home
of
their
own,
called
Thanarak
operation is as follows.
The
project has been approved by the Office of the Commission for the Management of Road
Pracharat Housing Project, which is to be built
Traffic
and is now underway
withvalue
the EIA
on Ratchaphatsadu
land. The
of approval.
the house would not be over 1,000,000 Baht. For
those2)with
home
of
their
own
built
on
Ratchaphatsadu
land are entitled
to have aforcredit
of
For long-term rental The Treasury Department approved
the construction
the longnot more
500,000 Baht for
andBorrenovating
purposes.
term
projectthan
on Ratchaphatsadu
landrepairing
plots, Por
260 and 261,
with theThe
areaframework
of 29-3-95ofrais
operation is as follows.
and 22-1-79 rais, respectively. The project is presently being under construction.
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- การให้กู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติมที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุ (วงเงินไม่เกินห้าแสนบาท) กรมธนารักษ์
ร่วมกับธนาคารออมสินและธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ให้ผู้เช่าที่ราชพัสดุที่ต้องการกู้เพื่อซ่อมแซมหรือต่อเติม
ที่อยู่อาศัยบนที่ดินราชพัสดุสามารถขอสินเชื่อกู้เงินจากทั้ง 2 ธนาคาร
3. โครงการศูนย์ที่พักส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2559 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการรองรับสังคมผู้สูงอายุ โดยกรมธนารักษ์
จัดท�ำโครงการ “ศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) เพื่อให้ผู้สูงอายุได้มีที่พัก
อาศัยพร้อมอุปกรณ์สิ่งอ�ำนวยความสะดวกที่เหมาะสมกับการด�ำรงชีวิต ของผู้สูงอายุอย่างครบวงจร โดยด�ำเนินงาน
บูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งนี้ ในปี 2560 กรมธนารักษ์ด�ำเนินการร่วมกับภาครัฐ
2 พื้นที่ ได้แก่
3.1) ด�ำเนินการโครงการต้นแบบในจังหวัด
สมุทรปราการ แปลงหมายเลขทะเบียนที่ สป. 646
(บางส่วน) ต�ำบลบางปลา อ�ำเภอบางพลี จังหวัด
สมุ ท รปราการ เนื้ อ ที่ ป ระมาณ 41-1-90 ไร่
โดยบู ร ณาการร่ ว มกั บ คณะแพทยศาสตร์
โรงพยาบาลรามาธิ บ ดี มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล
และได้ ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงร่ ว มกั น เมื่ อ
วันที่ 27 มกราคม 2560 ปัจจุบันกรมธนารักษ์
ได้อนุญาตให้เช่าทีด่ นิ ราชพัสดุเพือ่ ด�ำเนินการสร้าง
ศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสุขภาวะผู้สูงอายุแบบครบวงจรและบริบาลผู้ป่วยระยะสุดท้าย (Hospice Zone) มีก�ำหนด
ระยะเวลา 30 ปี
3.2) กรมธนารักษ์และกรมกิจการผูส้ งู อายุ ได้มกี ารลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด�ำเนินโครงการ “ศูนย์ทพี่ กั
อาศัย ส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร” (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ แปลงหมายเลขทะเบียน ชบ. 219
(บางส่วน) ต�ำบลบางละมุง อ�ำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ประมาณ 48-1-42 ไร่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560
4. โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
รัฐบาลมีนโยบายในการแก้ไขปัญหากรณีทรี่ าษฎรถือครองและท�ำประโยชน์อยูใ่ นเขตทีด่ นิ ของรัฐ (ทุกประเภท)
ซึ่งมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตที่ดิน
สาธารณประโยชน์ที่ประชาชนใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งในเขตที่ดินราชพัสดุด้วย และเพื่อเป็นการลดปริมาณงาน
คดีความในศาลทีเ่ ป็นการฟ้องร้อง ตามกฎหมายระหว่างรัฐบาลกับประชาชน รัฐบาลจึงก�ำหนดมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาทางบริหาร โดยใช้วิธีการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินของรัฐ โดยออกระเบียบ
กลางมาใช้ส�ำหรับการพิสูจน์ว่าราษฎรอยู่ก่อนรัฐหรือว่ารัฐ
หวงห้ามไว้กอ่ นราษฎรเข้าอยู่ หากผล การพิสจู น์สทิ ธิเป็นทีย่ ตุ แิ ล้ว
ราษฎรยอมรับ สามารถด�ำเนินการตามผลการพิสูจน์สิทธิ แต่
หากราษฎร ไม่ยอมรับก็ยังสามารถฟ้องร้องกับทางราชการได้
(มาตรการทางบริหารไม่ตัดสิทธิมาตรการทางกฎหมาย) ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดำ� เนินการพิสจู น์สทิ ธิการครอบครอง
ที่ดินราษฎรที่อยู่ในเขตที่ดินราชพัสดุ ได้จ�ำนวน 4,281 ราย
คิดเป็นร้อยละ 107.03 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 4,000 ราย)
ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับราษฎรที่ขอพิสูจน์สิทธิ
ส่งผลให้ข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวลดลง
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- Home loan for tenants on Ratchaphatsadu land (Maximum 500,000 Baht) The Treasury
Department, in cooperation with, Government Housing Bank and Government Savings Bank granted
a maximum home loan of 50,000 Baht for repairing and renovating purposes.
3. Senior Complex Project
On the 8th of November, 2016, the cabinet had a resolution, agreeing with the Treasury
Department on building senior complexes on Ratchaphatsadu land. This project aims to provide
decent housing with good facilities for the senior people. In this project, the Treasury Department
worked in cooperation with government agencies and private sector. In 2017, the Treasury
Department signed an agreement with two government agencies as follows.
3.1) The Treasury Department began a pilot project in Samut Prakan province by signing
memorandum of understanding (MOU) with the Faculty of Medicine, Ramathibodi Hospital on 27th
of January, 2017. The agreement lets the Ramathibodi Hospital use Ratchaphatsadu land plot, Sor
Por 646, with the area of 41-1-90 rais to build a senior complex, including a hospice. The lease
lasts for 30 years.
3.2) On 30th of August, 2017, the Treasury Department, in cooperation with Department of
Older Persons signed a memorandum of understanding (MOU) to build a senior complex on
Ratchaphatsadu land plot, Chor Bor 219 Tambon Bang Lamung, Amphoe Bang Lamung, Chonburi
province, with the area of around 48-1-42 rais.

4. Verification of Land Ownership
The government has a policy in resolving disputes over land ownership regarding state land,
i.e., the national forest reserve, land managed under the Agricultural Land Reform Office, the land
used by the public for common purposes and state property (Ratchaphatsadu land). To reduce
the number of court cases, the government has issued administrative measures on the verification
of land ownership of state land to prove the occupation before being proclaimed by the government
under the Ratchaphatsadu Land Act. If the owners are satisfied with the verification, the process
would proceed accordingly. However, in case of not accepting the verification, the owners still
have the right to bring the matter to court. In the fiscal year of 2017, about 4,281 plots of state
property (Ratchaphatsadu land) have been processed through this measure, or about 107.03% of
4,000 targeted plots. With the implementation of this measure, court cases have decreased
dramatically
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การพิ สู จ น์ สิ ท ธิเป็ น ที่ ยุ ติ แ ล้ ว ราษฎรยอมรับ สามารถด าเนิน การตามผลการพิส ูจ น์ส ิท ธิ แต่ห ากราษฎร
ไม่ย อมรับ ก็ยังสามารถฟ้องร้องกับ ทางราชการได้ (มาตรการทางบริหารไม่ตัดสิทธิมาตรการทางกฎหมาย)
ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ดาเนิน การพิสูจน์สิท ธิการครอบครองที่ดิน ราษฎรที่ อยู่ ในเขตที่ ดินราชพัสดุ
70 ได้จานวน 4,281 ราย คิดเป็นร้อยละ 107.03 ของเป้าหมาย (เป้าหมาย 4,000 ราย) ซึ่งสามารถสร้างความพึงพอใจ
ให้กับราษฎรที่ขอพิสูจน์สิทธิส่งผลให้ข้อร้องเรียนในเรื่องดังกล่าวลดลง
ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานโครงการพิจารณาพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
ในปี3งบประมาณ
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are 25 plots of Ratchaphatsadu Land being considered
for sale in Ayutthaya,
Phet, Nan, Sakon Nakhon, Surat
Thani, Nakhon
Nakhon Pathom, Nonthaburi, Bangkok, Pathum Thani, Phuket, Ubon Ratchathani, Yasothon, Chonburi,
Songkhla, Prachuap Khiri Khan, Uttaradit, Samut Sakhon, Chachoengsao, Chiang Rai and Angthong.

Exchange of Ratchaphatsadu Land

Currently, there are 13 plots of Ratchaphatsadu Land being considered for exchanging with
the land of the private owners in Udon Thani, Amnat Charoen, Khon Kaen, Nakhon Si Thammarat,
Lop Buri, Samut Sakhon, Ranong, Songkhla, Surin, Chachoengsao and Nakhon Ratchasima.
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1.โครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C แจ้งวัฒนะ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C ซึ่งจะเป็นการพัฒนาส่วนต่อขยายบนพื้นที่
156 ไร่ เพือ่ พัฒนาพืน้ ทีร่ องรับความต้องการใช้พนื้ ทีส่ ำ� นักงานของหน่วยราชการ และรัฐวิสาหกิจ โดยจะเป็นโครงการ
ส่วนขยายของโซน เอ (โซน A) และโซน บี (โซน B) และเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560 คณะกรรมการอ�ำนวยการจัด
ระบบศูนย์ราชการ (กศร.) รับทราบแนวคิดการวางผังและการออกแบบพื้นที่โซน C โดยให้บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ�ำกัด (ธพส.) เป็นผู้ด�ำเนินการออกแบบและก่อสร้าง

The Government Complex Project

Annual Report 2017 The Treasury Department

ด้านศูนย์ราชการ

1. The Government Complex Project Commemorating His Majesty the King’s 80th
Birthday Anniversary, Zone C, on Changwattana Rd.
The Government Complex Project Commemorating His Majesty the King’s 80th Birthday
Anniversary, Zone C, is an extension on the original project of 156 rais. The extension is to be
developed after the completion of Zone A and Zone B and built to serve the growing need of
government and state enterprise agencies. On the 9th of August, 2017, the Committee on Managing
the Government Complex was informed of the design concept of Zone C extension and assigned
the Dhanarak Asset Development Company Limited, with the task of construction of Zone C.
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2. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
กรมธนารักษ์มีนโยบายในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ราชพัสดุ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มที่ราชพัสดุ
ในเชิงเศรษฐกิจและสังคม 3 ด้าน ซึ่งผลการด�ำเนินงานในปี พ.ศ. 2560 มีดังนี้
- การจัดท�ำฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเพื่อการบริหารที่ราชพัสดุ Land Bank เพื่อจัดท�ำฐานข้อมูลศักยภาพ
ที่ราชพัสดุวิเคราะห์และจ�ำแนกความเหมาะสม และเตรียมพื้นที่ในการพัฒนาที่ราชพัสดุในการเพิ่มมูลค่าที่ดินและ
โครงการพัฒนาตามนโยบายรัฐบาล โดยด�ำเนินการจัดล�ำดับที่ดินทั้งประเทศตามศักยภาพด้านต่างๆ ดังนี้

2 . Development of high quality database system on Ratchaphatsadu land and
2. buildings
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buildings as it aims to categorize and analyze the potential of the lands to be used in a variety
of ways.

- More options for the convenience of rent payment (E-Payment)
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- การเพิม่ ช่องทางการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Payment) กรมธนารักษ์มกี ารช�ำระค่าเช่า 9 ช่องทาง
ต่อมาได้เพิ่มช่องทางให้หลากหลาย เพื่อส่งเสริมการช�ำระเงินของผู้รับบริการผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการช�ำระ
เงินและการใช้บตั รอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้เงินสดเป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเงินขององค์กร
ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว ภายใต้กลไก Treasury 4.0 โดยให้บริการรับช�ำระค่าเช่าในช่องทางที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
สอดรับกับระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (National E-Payment) และรูปแบบการใช้จ่ายทางการ
เงินของประชาชนในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น จึงเพิ่มช่องทางอีก 4 ช่องทาง ดังนี้
1. “ช�ำระง่ายจ่ายสะดวก 24 ชม.” ผ่านบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส ผ่านเซเว่น อีเลฟเว่น และร้านค้า
พันธมิตรอื่นๆ เริ่มให้บริการ เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2560
2. “ช�ำระทันใจด้วยบัตรใบเดียว” ผ่านบัตรเครดิต/บัตรเดบิต เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2560
3. “หักบัญชีกรุงไทย สบายใจ ไร้กังวล” ผ่านการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย เริ่มให้บริการเมื่อวันที่
18 เมษายน 2560
4. “เช่าที่ไหน จ่ายได้ทุกที่” การรับช�ำระเงินต่างพื้นที่ทั่วประเทศ เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2560
- More options for the convenience of rent payment (E-Payment)
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ด้านอนุรักษ์

1. โครงการอนุรักษ์ พัฒนา และบริหารจัดการที่ดินก�ำแพงเมือง – คูเมือง กิจกรรมการอนุรักษ์ ก�ำแพง
เมือง – คูเมือง เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมอนุรกั ษ์กำ� แพงเมือง – คูเมือง เพือ่ เผยแพร่และสร้างจิตส�ำนึกให้ประชาชน
ได้ตระหนักรูถ้ งึ ความส�ำคัญของการอนุรกั ษ์ทรัพย์สนิ เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของชาติ พร้อมทัง้ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
เชิงวัฒนธรรม สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืน โดยในปี
2560 ได้ดำ� เนินการโครงการดังกล่าวแล้ว อาทิ ก�ำแพงเมือง-คูเมืองร้อยเอ็ด ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 ก�ำแพงเมือง-คูเมือง เมืองโบราณดงแม่นางเมือง (ธานยบุรี) ต�ำบลตาสัง
ต�ำบลเจริญผล อ�ำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2560 และก�ำแพงเมือง-คูเมือง
เมืองพิชัย ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2560

2. โครงการพัฒนาที่ราชพัสดุเชิงอนุรักษ์ชุมชน (แปลงโรงภาพยนตร์ปรินซ์)
เมื่อปี 2559 กรมธนารักษ์ได้ร่วมกับผู้เช่าอาคารที่ราชพัสดุ จ�ำนวน 48 ราย ด�ำเนินการปรับปรุงอาคาร
ราชพัสดุ ซึง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่ กท.4546 โฉนดเลขที่ 422 และ 2451 ถนนศรีเวียง
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือแปลงโรงภาพยนตร์ปรินซ์ เป็นแนวคิดเชิงอนุรักษ์ชุมชน เชิงแหล่งท่องเที่ยว
เป็น Market village ซึ่งด�ำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อเดือนมิถุนายน 2559
ต่อมาในปี 2560 กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินการเปิดประมูลหาผูร้ บั สิทธิการเช่าอาคารโรงภาพยนตร์ปรินซ์ จ�ำนวน
1 หลัง โดยการน�ำมาจัดหาประโยชน์โดยเปิดประมูลสิทธิการเช่าอาคารราชพัสดุเป็นการทัว่ ไป เพือ่ เป็นแหล่งท่องเทีย่ ว
เชิงอนุรักษ์ โดยก�ำหนดเงื่อนไขให้ผู้รับสิทธิการเช่าต้องปรับปรุงอาคารโรงภาพยนตร์ปรินซ์ ให้มีความมั่นคงแข็งแรง
มีรูปแบบแนวคิดเชิงอนุรักษ์ชุมชนและแหล่งท่องเที่ยวมีสภาพสวยงาม โดดเด่นเพื่อสร้างกิจกรรมภายในแหล่งชุมชน
มีความสอดคล้องกับการพัฒนาเชิงอนุรกั ษ์ และไม่ขดั ศีลธรรมและความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่าง
ด�ำเนินการปรับปรุงอาคารตามแบบแปลนที่กรมธนารักษ์อนุญาต
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1. Conservation of City Walls and Moats for Community Development.
The Treasury Development has held
an activity to disseminate information about
the importance of City Walls and Moats
which are important national treasures of
the country, meanwhile, promoting tourism
culturally, and strengthening sustainability
in social, economic and environmental
aspects. In 2017 alone, the Treasury
Department held activities in different
provinces, such as in Tambon Nai Muang,
Amphoe Muang, Roi Et province on the 18th
of April, and at the ancient city of
Thanyaburi, Tambon Tasang, Tambon Charoenpon, Amphoe Banpotpisai, Nakhon Sawan province
on the 27th of June, and at the City Wall and Moat of Pichai, Tambon Nai Muang, Amphoe Pichai,
Uttaradit province.

Annual Report 2017 The Treasury Department

For conservation

2. Development of Community Conservation Project (Old Prince Movie Theater)
In 2016 the Treasury Department, in conjunction with its 48 tenants, renovated a
Ratchaphatsadu building, located on plot Kor Tor 4546, with title deed no. 422 and 2451 on
Sri Vieng Rd., Silom, Bang Rak District, Bangkok. Formerly better known as Prince Movie Theater,
it is planned to be converted into a tourist spot, and as a market village. Later in 2017, the Treasury
Department was looking for the bidding winner with the right to develop this Old Prince Movie
Theater. The condition requires that the winner would have to make improvements on the building
in terms of strength, concept of development, and value creation for the community, such as
being developed as a tourist site. Moreover, the design must not be against the good morality of
society. The building is now underway with the work of improvement as planned.
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ทั้ ง นี้ จากข้ อ มู ล การสารวจและพิ จ ารณาอาคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งของสานั ก งานธนารั ก ษ์
พื ้ น ที ่ ทั ่ ว ป ระเท ศ แ ละส านั ก บ ริ ห ารที ่ ร าชพั ส ดุ ก รุ ง เท พ ม ห าน ค ร ก รม ธน ารั ก ษ์ ไ ด้ พ ิ จ ารณ า
และเห็ น ชอบตามบั ญ ชี อ าคารหรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งที่ เ ป็ น ที่ ร าชพั ส ดุ ที่ ยั ง ทรงคุ ณ ค่ า ทางประวั ติ ศ าสตร์
76 ศิ ล ปกรรม หรื อ สถาปั ต ยกรรม ซึ่ ง ควรค่ า แก่ ก ารอนุ รั ก ษ์ ไ ว้ จานวน 66 หลั ง

3. โครงการจัดท�ำฐานข้อมูลอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่าทาง
ด้ า นประเมิ น ราคาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
ประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรมที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้
กรมธนารักษ์ โดยสานักประเมิ นราคาทรัพย์สิน มีอานาจหน้าที่ดาเนินง
กรมธนารักษ์ ได้ตระหนักถึงความมีคุณค่าของอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งยังทรงคุณค่าทาง
ประเมิน ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพ ย์แ ละทรัพย์สิน อื่น ตามกฎหมายที่เกี่ยว
ประวัตศิ าสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรม ควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ไว้ ถือเป็นสิง่ ส�ำคัญทีล่ ำ�้ ค่าควรทีจ่ ะต้องดูแล บ�ำรุง
เพื่อประกอบการพิ จ ารณาในการกาหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องอสั ง ห
และรักษาไว้ เพื่ออนุชนรุ่นหลังจะได้ทราบถึงอดีตและความเป็นมาของบ้านเมือง จึงได้ท�ำโครงการจัดท�ำฐานข้อมูล
ของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรัพ ย์ตามประมวลกฎหมายที่ ด
อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุที่มีลักษณะยังทรงคุณค่า ทางประวัติศาสตร์ ศิลปกรรม หรือสถาปัตยกรรม
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบ
ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ไว้ เพื่อให้สอดคล้องตามกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บ�ำรุงรักษา
ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจหลัก คือ การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน ห้องช
ใช้ และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 โดยส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ และส�ำนักบริหาร
เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
ทีร่ าชพัสดุกรุงเทพมหานคร ด�ำเนินการส�ำรวจข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับอาคารหรือสิง่ ปลูกสร้างทีเ่ ป็นทีร่ าชพัสดุ พร้อมทัง้
าเนินงานที
เก็บภาพถ่ายตามแบบที่ก�ำหนด และกองเทคโนโลยีการส�ผลการด
ำรวจและฐานข้
อมู่สลาคั
ที่รญ
าชพัสดุด�ำเนินการ รวบรวม
ราคาอสั
ง หาริ
ม ทรัจารณาอาคารหรื
พ ย์
ข้ด้อามูนประเมิ
ลดังกล่าว ทัง้ น
นี้ จากข้
อมูลการส�
ำรวจและพิ
อสิง่ ปลูกสร้างของส�ำนักงานธนารักษ์พนื้ ทีท่ วั่ ประเทศ
กษ์ สโดยส
านักประเมิ นกรมธนารั
ราคาทรักพษ์ย์ไสด้พินจิ มีารณา
อานาจหน้
่ดาเนินงานเกี
่ยวกับการก
และส�ำนักกรมธนารั
บริหารทีร่ าชพั
ดุกรุงเทพมหานคร
และเห็นาทีชอบตามบั
ญชีอาคารหรื
อสิง่ ปลูาหนดราคา
กสร้าง
ทุนสทรั
ของอสั
มทรัพติศย์าสตร์
แ ละทรั
ย์สิน อืหรื่นอตามกฎหมายที
่ยวข้าอแก่ง กการเสนอความคิ
ดเห็ น
ทีประเมิ
่เป็นที่รนาชพั
ดุทพี่ยย์ังทรงคุ
ณค่งาหาริ
ทางประวั
ศิลพปกรรม
สถาปัตยกรรม ซึ่เ่งกีควรค่
ารอนุรักษ์ไว้ จ�ำนวน
เพื่อหลัประกอบการพิ
จ ารณาในการกาหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรั พ ย์ ข องอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ งานเลขานุ ก าร
66
ง

ของคณะกรรมการกาหนดราคาประเมิ น ทุ น ทรัพ ย์ตามประมวลกฎหมายที่ ดิ น การพั ฒ นามาตรฐานการ
Development
of Ratchaphatsadu
are บconsidered
ประเมิ3.นราคาอสั
งหาริมทรัofพDatabase
ย์ ตลอดจนปฏิ
บัติงานร่วมกับหรืbuildings
อสนับสนุนthat
การปฏิ
ัติงานของหน่historically,
วยงานอื่น หรือ
ทีarchitecturally
่ได้รับมอบหมายand
โดยมีartistically
ภารกิจหลักvaluable.
คือ การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน ห้องชุด และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
Treasury Department
เพื่อใช้ใThe
นการจดทะเบี
ยนสิทธิและนิrealizes
ติกรรม that Ratchaphatsadu buildings with characteristics that are
considered historically, architecturally and artistically valuable should be conserved for the next
generation to come as the new generation should learn about the past and what came before in
the previous period of time. This realization encouraged the Treasury to develop the database of
Ratchaphatsadu buildings that have these types of characteristics. This is in line with the Ministerial
Regulation of Management of Ratchaphatsadu land and buildings 2002. The offices of Provincial
Treasury across the country and Bureau of Bangkok State Property Treasury have checked out on
the buildings that are valuable, taken photos of them and sent in to State Property Surveying and
Database Division for data collection. At present, the Treasury Department has approved the
reported account of at least 66 buildings around the country that are considered historically,
architecturally and artistically valuable and are to be conserved accordingly.

ผลการดาเนินงานที่สาคัญ
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กรมธนารักษ์ โดยส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน มีอ�ำนาจหน้าที่ด�ำเนินงานเกี่ยวกับการก�ำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินอื่นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง การเสนอความคิดเห็นเพื่อประกอบการ
พิจารณาในการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ งานเลขานุการของคณะกรรมการก�ำหนดราคา
ประเมินทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายทีด่ นิ การพัฒนามาตรฐานการประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ตลอดจนปฏิบตั ิ
งานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่น หรือที่ได้รับมอบหมาย โดยมีภารกิจหลัก คือ การประเมิน
ราคาทุนทรัพย์ที่ดิน ห้องชุด และโรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม

ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ

Annual Report 2017 The Treasury Department

ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

การด�ำเนินโครงการจัดท�ำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงการขยายพื้นที่
ประเมินราคาที่ดินรายแปลง 32 ล้านแปลง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ โดยด�ำเนินการให้แล้วเสร็จ พร้อมทั้งประกาศ
ใช้บัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ภายในวันที่ 1 มกราคม 2561 เพื่อรองรับการประกาศใช้
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ....

Property Valuation

Bureau of Property Valuation (BPV), the Treasury Department has the authority to implement
the value estimates of properties and other assets in accordance with relevant laws and regulations.
It also gives advice for consideration in determining the property values and undertakes the
secretarial works for the Property Valuation Committee under the Land Code. Besides, it is responsible
for the development of property valuation standards. The other duty includes giving support and
work with other agencies. The BPV’s major task is to determine the land, condominium, and building
values for supporting property registrations.

Significant Achievement
Bureau of Property Valuation has been assigned by the Treasury Department to undertake
the project of mass valuation expansion for 32 Million land lots throughout the country. This aims
to make the tax base supporting the draft of the Land and Building Tax Act. The projects must be
finished and then all of property valuation lists would expect to be declared and used from 1st
January 2018.

AW-�������-������������� ����������� �� 2560-02-10.indd 77

17/5/2561 14:14:04

รายงานประจำ�ปี 2560

กรมธนารักษ์

78
1. การประเมินราคาทุนทรัพย์ที่ดิน
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ส�ำนักประเมินราคา
ทรัพย์สินได้ด�ำเนินการตามแผนงานยุทธศาสตร์และ
ตัวชีว้ ดั จ�ำนวนแปลงทีไ่ ด้รบั การประเมินราคา ประกอบด้วย
1.1 แผนงานขยายพื้ น ที่ ร าคาประเมิ น ที่ ดิ น
รายแปลง และแผนงานปรับราคาประเมินทีด่ นิ รายแปลง
ด�ำเนินการในพืน้ ที่ 53 จังหวัด เป้าหมายการด�ำเนินงาน
จ�ำนวน 6.50 ล้านแปลง มีผลการด�ำเนินงานจ�ำนวน
8.92 ล้านแปลง สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 37.23
1.2 แผนงานการจัดท�ำฐานข้อมูลแผนที่และ
ค�ำนวณราคาประเมินที่ดินรายแปลง เป้าหมายการด�ำเนินงานจ�ำนวน 17.50 ล้านแปลง มีผลการด�ำเนินงานจ�ำนวน
27.51 ล้านแปลง สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 57.20
2. การประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุด อาคารชุด
2.1 แผนงานประเมินราคาทุนทรัพย์ห้องชุดอาคารชุดที่ขอจดทะเบียนใหม่ เป้าหมาย การด�ำเนินงาน จ�ำนวน
216 อาคาร 17,280 ห้องชุด มีผลการด�ำเนินงาน 615 อาคาร 73,046 ห้องชุด สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 184.72
2.2 แผนงานส�ำรวจข้อมูลเพื่อปรับราคาประเมินทุนทรัพย์ เป้าหมายการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 1,807 อาคาร
มีผลการด�ำเนินงาน จ�ำนวน 2,068 อาคาร สูงกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 14.44
3. การประเมินราคาทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สินและส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ทั่วประเทศ ด�ำเนินการทบทวนแบบมาตรฐานบัญชี
ก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและประกาศใช้บัญชีฯ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2560 โดยก�ำหนด
แบบมาตรฐานโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งปลูกสร้าง 31 แบบ 5 ประเภท ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแถว
(ทาวน์เฮาส์) ห้องแถว ตึกแถวและสิ่งปลูกสร้างอื่น

4. การอบรมเพือ่ สนับสนุนการประเมินราคาทีด่ นิ รายแปลง ภายใต้โครงการจัดท�ำฐานภาษี เพือ่ รองรับการจัดเก็บ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินการอบรมให้ความรูก้ บั เจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ให้สามารถใช้บญ
ั ชีกำ� หนด
ราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือน
สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด จ�ำนวน 34 รุ่น มีผู้เข้ารับการอบรม จ�ำนวนทั้งสิ้น 13,018 คน
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1. Land Valuation
In the fiscal year 2017 the BPV successfully implemented the strategic plan with 2 key
indicators as follows;
1.1 Land valuation in expanding parcel-based areas and land revaluation
These were undertaken in 53 provinces with the established target of 6.50 Million land lots.
The operating result was 8.92 Million land lots. It was 37.23 % higher than the target.
1.2 Creation of land mapping database and calculation of land value
The established target was 17.50 Million land lots. The operating result was 27.51 Million
land lots. It was 57.20 % higher than the target.
2. Condominium Valuation
2.1 Valuation of new condominium
The established target was 216 buildings or 17,280 units. The operating result was 615 buildings
or 73,046 units. It was 184.72 % higher than the target.
2..2 Revaluation of condominium
The established target was 1,807 buildings. The operating result was 2,068 buildings. It was
14.44 % higher than the target.
3. Building Valuation
The building types with costs in building valuation lists that were effective since 1st January
2016 were revised by BPV and all Offices of Provincial Treasury. Consequently, the building types
were amended to be 31 types in 5 categories, consisting of detached house, townhouse, row house,
shophouse, and others.
4. Training course for local administrative officials to use valuation lists supporting the draft
of the Land and Building Tax Act.
The aim was to educate local administrative officials how to use valuation lists including
land, building and condominium. As a result, the 34 training courses were successfully implemented
for 13,018 officials.

17/5/2561 14:14:07

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ และการใช้บัญชีกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง
และห้องชุด โดยลงพื้นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนาร่อง จานวน 4 ภาค ได้แก่ จังหวัด
ชลบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และจังหวัดอุดรธานี
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5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำร่องในการปฏิบัติงานจัดท�ำฐานภาษีฯ ตามร่าง
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... (Pilot Project)
การอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�ำร่องในการปฏิบตั งิ านจัดท�ำฐานภาษีฯ ตามร่างพระราช
บัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง พ.ศ. .... เป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง 4 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานเศรษฐกิจ
การคลัง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ กรมทีด่ นิ และกรมธนารักษ์ โดยการถ่ายทอดความรูต้ ามร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... เพื่อศึกษาส�ำรวจข้อมูลประเภททรัพย์สินที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บ
และการใช้บญ
ั ชีกำ� หนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ โรงเรือนสิง่ ปลูกสร้าง และห้องชุด โดยลงพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ านในพืน้ ที่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำร่อง จ�ำนวน 4 ภาค ได้แก่ จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ
จังหวัดอุดรธานี

5. Workshop for local administrative officials to determine tax base according to the draft
of the Land and Building Tax Act
This was established as the pilot project under the cooperation of 4 organizations including
Fiscal Policy Office, Department of Local Administration, Department of Lands and the Treasury
Department. The aim was to give the knowledge regarding the draft of the Land and Building Tax
Act to the local administrative officials. The project provided the training courses together with
fieldwork practice in the selected areas located in 4 regions, including Chonburi province, Chiang Rai
province, Surat Thani province and Udon Thani province.
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กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน เพื่อใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้เพียงพอ ต่อความต้องการ
ใช้ของประชาชน รวม 9 ชนิดราคา คือ ชนิดราคา 10 บาท 5 บาท 2 บาท 1 บาท 50 สตางค์ 25 สตางค์ 10 สตางค์
5 สตางค์ และ 1 สตางค์ และผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก เหรียญที่ระลึกในโอกาสหรือวาระส�ำคัญต่างๆ ตลอดจน
จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมายตอบแทน และผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้าง โดยมีผลการด�ำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ดังนี้
1. การผลิตเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน 9 ชนิดราคา จ�ำนวน 1,694.7982 ล้านเหรียญ คิดเป็นร้อยละ 112.61
ของเป้าหมาย 1,505.03 ล้านเหรียญ เพิ่มขึ้นจากปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 12.41

Mint Production

29
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ด้านผลิตเหรียญกษาปณ์

2. การผลิตเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก รวม 4 โอกาส จานวน 1,986,000 เหรียญ ได้แก่

2. การผลิตเหรียญกษาปณ์
ะลึก รวมที่ร4ะลึโอกาส
1,986,000 เหรี
ยญยนได้ASEAN
แก่ Economic
- เหรีทยี่รญกษาปณ์
กการเข้าจ�ร่ำวนวน
มประชาคมเศรษฐกิ
จอาเซี
- เหรี
ยญกษาปณ์AEC
ทรี่ ะลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community: AEC
Community:
- เหรียญกษาปณ์-ทเหรี
ี่ระลึยกญกษาปณ์
100 ปีทการสหกรณ์
(26 กุมไทย
ภาพั(26นธ์กุ2559)
ี่ระลึก 100 ปีไทย
การสหกรณ์
มภาพันธ์ 2559)
- เหรียญกษาปณ์-ทเหรี
ี่ระลึยญกษาปณ์
กเฉลิมพระเกี
รติมสมเด็
พระเทพรั
ตนราชสุ
ดาฯ ดสยามบรมราชกุ
ารี เนื่องใน
ที่ระลึกยเฉลิ
พระเกีจยรติ
สมเด็จพระเทพรั
ตนราชสุ
าฯ สยามบรมราชกุมมารี
โอกาสที่องค์การทรั
ย์สินทางปั่อญงค์ญาโลก
ทูลญเกล้
าฯ ถวาย
“รางวั
ลความเป็
ศด้าลนการสร้
เนื่อพงในโอกาสที
การทรัพ(WIPO)
ย์สินทางปั
ญาโลก
(WIPO)
ทูลเกล้
าฯ ถวายนเลิ
“รางวั
ความเป็านงสรรค์
เลิศ ”
ด้านการสร้
างสรรค์ท”ี่ ร ะลึ ก เฉลิ ม พระเกี ย รติ สมเด็ จ พระเจ้ า ลู ก เธอ เจ้ า ฟ้ า จุ ฬ าภรณวลั ย ลั ก ษณ์
- เหรี
ย ญกษาปณ์
- เหรียญกษาปณ์
ที่ระลึกเฉลิมพระเกี
รติ สมเด็
จพระเจ้าลูกเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
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2. Commemorative
1,986,000ธpieces
for four5 occasions
which
- Coin Commemorating Thailand’s entry into the ASEAN Economic Community: AEC
- Coin Commemorating the Centenary of Thai Cooperatives
- Coin Commemorating the Presentation of WIPO Creative Excellence Award to H.R.H.
Princess Maha Chakri Sirindhorn
- Coin Commemorating the 60th Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Chulabhorn
on July 4th, 2017
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เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
30
ASEAN Economic Community : AEC
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC
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30
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เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา
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เหรียญกษาปณ์โลหะสีขาว (ทองแดงผสมนิกเกิล) ประเภทธรรมดา
ชนิดราคา 20 บาท
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2559)
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เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ASEAN Economic Community : AEC
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เหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย (26 กุมภาพันธ์ 2559)
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เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
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WIPO Creative Excellence
Award
Anniversary
of
อัครราชกุ
มารีtoเนื่องในโอกาสพระราชพิ
ธฉี ลองพระชนมายุ
5 รอบ 4 กรกฎาคม
H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn
H.R.H. Princess 31Chulabhorn on July 4, 2017
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กรมธนารักษ์
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รายงานประจำ�ปี 2560

3. การผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง
		
ในปี 2560 ส�ำนักกษาปณ์ผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้
			
- เหรียญที่ระลึก จ�ำนวน 12,005,182 เหรียญ
			
- เครื่องหมายตอบแทน จ�ำนวน 12,788 หน่วย
33
			
- ผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้างอื่น ๆ จ�ำนวน 5,165 หน่วย
4. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
3. การผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง
33
ในปี 2560 สส�านัำกรักษาปณ์
ผลิตเหรียยญทีญ่ระลึกและของสั่งจ้าง ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้
		
ในปี 2560 กรมธนารักษ์จัดสร้างเครื
่องราชอิสริยาภรณ์ จ�ำนวน 148,163
บ/ดวง/เหรี
- เหรียญที่ระลึก จานวน 12,005,182 เหรียญ
3. การผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่ง3.
จ้าง Medals and other metallic art objects
- เครื่องหมายตอบแทน จานวน 12,788 หน่วย
ในปี 2560 สานักกษาปณ์ผลิตเหรียญที่ระลึกและของสั่งจ้าง ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้
- ผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้างอื่น ๆ จานวน 5,165 หน่วย
- เหรียญที			
่ระลึก จานวน 12,005,182 เหรี-ยญMedals: 12,005,182 pieces
4. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์
- เครื่องหมายตอบแทน
จานวน 12,788 หน่
ย
			
- วPlaques,
badges: 12,788 pieces
ในปี 2560 กรมธนารักษ์จัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จานวน 148,163 สารับ/ดวง/เหรียญ
- ผลิตภัณฑ์ของสั่งจ้างอื่น ๆ จานวน 5,165 หน่วย
- Other metallic art objects: 5,165 pieces
4. การจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์			
ในปี 2560 กรมธนารักษ์จ4.
ัดสร้Decorations
างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ จand
านวน 148,163
/ดวง/เหรียญ
RoyalสารับOrders
			
- Decorations and Royal Orders: 148,163 sets/pieces

ผลการด�ำเนินงานตามโครงการที่ส�ำคัญ

1. โครงการเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ในโอกาสการพระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง มีโครงการจัดท�ำเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยลเดช บรมนาถบพิตร ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560
เพื่อเป็นอนุสรณ์ให้พสกนิกรชาวไทยและนานาประเทศ ได้เก็บรักษาไว้เป็นที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธี
ถวายพระเพลิงพระบรมศพดังกล่าว รวม 4 ชนิด ดังนี้

Performance of Significant Projects

1. Medals Commemorating the Royal Cremation Ceremony of His Majesty King Bhumibol
Adulyadej
The Treasury Department, Ministry of Finance produced commemorative medals in
remembrance of His Majesty King Bhumibol Adulyadej on the occasion of the Royal Cremation
Ceremony 26th October 2017. Four types of medals are produced as follows:
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น�้ำหนัก เหรียญละ 150 กรัม
Weight: 150 g

เหรียญคิวโปรนิประเภทเหรี
กประเภทเหรี
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เมือ่ วันที่ 18 ตุลาคม 2560 นายอภิศกั ดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลัง น�ำคณะผูบ้ ริหารกระทรวง
การคลังเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญที่ระลึก และเข็มที่ระลึกในโอกาส
การพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
On October 18th, 2017, His Majesty King Maha Vajiralongkorn Bodindradebayavarangkun
granted an audience to Mr. Apisak Tantivorawong, Finance Minister, and the MOF’s top executives
to offer Medals and Pins Commemorating the Royal Cremation Ceremony of His Majesty King
Bhumibol Adulyadej.
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2. โครงการร่วมมือด้านเทคนิคระหว่างกรมธนารักษ์กบั โรงกษาปณ์ The Royal Mint แห่งสหราชอาณาจักร
เป็นโครงการต่อเนื่อง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560) กรมธนารักษ์โดยความร่วมมือกับโรงกษาปณ์
The Royal Mint ได้จัดฝึกอบรมหลักสูตรด้านการบริหารเหรียญกษาปณ์ “Coin Management” รุ่นที่ 2 ระหว่าง
วันที่ 21 – 25 พฤศจิกายน 2559 โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย ผู้แทนกรมธนารักษ์ และผู้แทนธนาคารชาติ
จากกลุ่มประเทศในกลุ่ม CLMV 4 ประเทศ
3. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
กรมธนารักษ์ โดยส�ำนักกษาปณ์จดั กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจ�ำปี พ.ศ. 2560 เมือ่ วันเสาร์ที่ 14 มกราคม
2560 โดยมีอธิบดีกรมธนารักษ์เป็นประธานเปิดงาน มีเด็กและผูป้ กครองเข้าร่วมกิจกรรม จ�ำนวนประมาณ 3,000 คน
มีการตอบปัญหาชิงรางวัล กิจกรรมบนเวที และการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ฯ พร้อมรับเหรียญที่ระลึกวันเด็ก
แห่งชาติฟรี
2.The Technical Cooperation Agreement between the Royal Mint and the Treasury
Department
This is a three-year-agreement (fiscal year 2015-2017). The Treasury Department in cooperation
with the Royal Mint organized the 2nd Coin Management Training Program during 21st-25th November,
2016. The trainees were representatives from the Treasury Department and the National Banks of
four CLMV countries.
3. Activities on National Children’s Day 2017
The Royal Thai Mint organized activities to celebrate National Children’s Day on Saturday,
th
14 January 2016. About 3,000 children and parents ents participated in the event which was
presided over by the Director General of the Treasury Department. The activities held were quiz
games, activities on stage, and Coin and Decoration Manufacturing Learning Center tour, with a lot
of prizes and free medals commemorating the National Children’s Day.
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4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และปลูกจิตส�ำนึกรักษ์องค์กร”
ตามแผนปฏิบัติการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของส�ำนักกษาปณ์
การฝึกอบรมแบ่งเป็น 3 รุ่น ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ ณ ส�ำนักกษาปณ์ การท�ำกิจกรรมร่วมกันนอกสถานที่
ณ จังหวัดเพชรบุรี และประจวบคีรีขันธ์ และศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง
4.Promoting Morality and Ethics, and Loyalty and Organizational Awareness Training
Program
The training program was conducted under the human resource development program
of the Royal Thai Mint in fiscal year 2017. The program was divided into 3 classes; each comprised
of lecturing at the Royal Thai Mint, outdoor activities in Petchburi Province and Prachuap Khiri
Khan Province, and visiting the Hubkapong Royal Project.

5. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท�ำงานด้วยกิจกรรมไคเซ็น
ไคเซ็น (Kaizen) เป็นวิธีการปรับปรุงพัฒนาการผลิตหรือกระบวนการท�ำงานให้ดีขึ้นในลักษณะการปรับปรุง
อย่างต่อเนือ่ งไม่มที สี่ นิ้ สุด ส�ำนักกษาปณ์ได้เปิดโอกาสและสนับสนุนให้พนักงานได้เสนอความคิดเห็นเพือ่ การพัฒนา
ปรับปรุงคุณภาพงานด้วยกิจกรรมไคเซ็นเป็นประจ�ำทุกปี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลงานทีผ่ า่ นการพิจารณา
ประเภทบุคคลและประเภททีม จ�ำนวน 35 ผลงาน
5. Efficiency Improvement with Kaizen
Kaizen is the practice of continuous improvement that the Royal Thai Mint has encouraged
employee involvement by giving them a chance and supporting them in presenting their work
improvement ideas every year. In fiscal year 2017, thirty five ideas (personals and teams) were
approved.
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กรมธนารักษ์ มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ รับ จ่าย น�ำส่ง จ่ายแลก รับแลกคืน ตรวจพิสูจน์ เก็บรักษา และบริหาร
จัดการเหรียญกษาปณ์ให้เพียงพอต่อการใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพด้วยระบบที่ปลอดภัย
และทันเวลา ผู้รับบริการเชื่อถือและพึงพอใจในบริการ สั่งจ่ายและรับรองการสั่งจ่ายเงินคงคลัง ตรวจสอบการรับ
จ่าย การเคลื่อนไหวและจัดท�ำบัญชีเงินคงคลังของรัฐที่ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งด�ำเนินการเก็บรักษากุญแจ
ดอกคู่ ห้องมั่นคงและตู้เก็บเงินของส�ำนักงานคลังจังหวัด และส่วนราชการในส่วนกลาง ซึ่งในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. การรับจอง - จ่ายเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้าน
การสร้างสรรค์”
กรมธนารักษ์ โดยส�ำนักบริหารเงินตรา มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการ เพื่อให้ประชาชน
เข้าถึงช่องทางการแลกเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกของกรมธนารักษ์ได้อย่างสะดวก และทั่วถึงยิ่งขึ้น จึงได้บูรณาการ
ความร่วมมือกับ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ�ำกัด ในการเปิดรับจอง–จ่ายเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนือ่ งในโอกาส ทีอ่ งค์การทรัพย์สนิ ทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย
“รางวัลความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์” รวมถึงสามารถจองผ่านระบบออนไลน์ได้ทางโทรศัพท์เคลื่อนที่
แท็บเล็ต หรือคอมพิวเตอร์ ได้ทางเว็บไซต์ www.thailandpostmart.com รวมทั้งเครือข่ายพันธมิตรอื่นๆ
เช่น เว็บไซต์เรื่องเล่าเช้านี้ทางช่อง 3 MAJOR CINEPLEX และ BEC TERO เป็นต้น
โดยการจองเหรียญด้วยวิธีการดังกล่าวในครั้งนี้ ได้รับความสนใจและความพึงพอใจจากประชาชนผู้ใช้บริการ
เป็นจ�ำนวนมาก
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ด้านบริหารเงินตรา

Financial Management

The Treasury Department performs coin exchange, prove, maintain and manage to meet
with the economic demanding and efficient. The Treasury Department also manages treasury
reserves and audit Bank of Thailand, withdrawals abs deposit, secure double key and all regional
safe. In 2017 Fiscal Year the Treasury Department has performed as follow;
1. Commemorative coins marking HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on the occasion
of the World Intellectual Property Organization (WIPO) presenting the "Creative Excellence
Award"
Aiming to increase more opportunities and services for public and collectors to have
commemorative coins of the Treasury Department easily and more thoroughly.
The Treasury Department cooperated Thailand Post Company Limited to open a reservation
for the commemorative coins of HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn on the occasion of the World
Intellectual Property Organization (WIPO) presenting the "Creative Excellence Award" during March
31st to April 30th, 2017. Accordingly the Thailand Post Co.,Ltd. has a potential system for booking
and shipping products with the good image along with the confidence of people. With 1,400 post
offices throughout the country, people can book both at the site and online reservation : mobile
tablet or computer at www.thailandpostmart.com, as well as a network of partner sites, such as
“Rueng Lao Chao Nee” on TV channel 3, MAJOR CINEPLEX, BEC TERO etc.
Coins reserved through this transaction is obviously noticeable from a lot of people.
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รายงานประจำ�ปี 2560

กรมธนารักษ์

40

2. โครงการ e-Payment การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้มีการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ “National
e-Payment Master Plan” ให้แล้วเสร็จเป็นรูปธรรมในปี พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์ โดยส�ำนักบริหารเงินตรา
ได้เพิ่มช่องทางในการรับช�ำระเงิน การแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และ/หรือเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก ด้วยเครื่อง
2. โครงการ e-Payment การจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ของกรมธนารักษ์
รูดบัตรเครดิต EDC
(Electronic Data Capture) จ�ำนวน 9 เครื่อง โดยติดตั้งไว้ที่หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
เมื่ อ วั น ที่ 22 ธั น วาคม 2558 คณะรั ฐ มนตรี มี ม ติ เห็ น ชอบให้ มี ก ารขั บ เคลื่ อ นแผนยุ ท ธศาสตร์
ซึ่งอยู่ภายใต้การก�
ำกับดูe-Payment
แลของส�ำMaster
นักบริPlan”
หารเงิ
3 พหน่
วย ได้
แก่ ส�กษ์ำนัโดยส
กบริ
“National
ให้แน
ล้วตรา
เสร็จเป็จ�นำรูปนวน
ธรรมในปี
.ศ. 2560
กรมธนารั
านักหารเงินตรา อ�ำเภอรังสิต
หารเงินตรา ได้เพิ่มช่องทางในการรับชาระเงิน การแลกเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน และ/หรือเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก
จังหวัดปทุมธานี บริด้หน่
วยจ่
ยญกษาปณ์
ถนนจั
กรพงษ์
กรุ9งเทพมหานคร
วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์
วยเครื
่องรูดาบัยแลกเหรี
ตรเครดิต EDC
(Electronic Data
Capture)
จานวน
เครื่อง โดยติดตั้งไว้ทและหน่
ี่หน่วยจ่ายแลก
ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับดูแลของส
านักบริำหเนิ
ารเงินนธุตรา
จานวน 3 หน่วย ได้แก่นสและกิ
านักบริหจารเงิ
นตรา
กระทรวงการคลัเหรี
ง เพืยญกษาปณ์
่ออ�ำนวยความสะดวกด้
านการด�
รกรรมทางการเงิ
กรรมทางเศรษฐกิ
จ นอกจากนี้
อาเภอรังสิต จังหวัดปทุมธานี หน่วยจ่ายแลกเหรียญกษาปณ์ ถนนจักรพงษ์ กรุงเทพมหานคร และหน่วยจ่ายแลก
เหรียญกษาปณ์
เพื่ออำานวยความสะดวกด้
าเนินธุรกรรมทางการเงิ
นและกิจกรรมทาง
ยังช่วยลดต้นทุนการบริ
หารจักระทรวงการคลั
ดการเงินงสดท�
ให้ลดความผิานการด
ดพลาดความซ�
ำ้ ซ้อนลดความเสี
ย่ งต่อการถูกปล้นโจรกรรม
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการบริหารจัดการเงินสดทาให้ลดความผิดพลาดความซ้าซ้อนลดความเสี่ย ง
ลดโอกาสการทุจต่ริอตการถู
จากการจ่
ายด้วลดโอกาสการทุ
ยเงินสดหรืจอริเช็
ค และเพิ
ความสามารถในการแข่
งขันของผู้ประกอบการและ
กปล้ น โจรกรรม
ตจากการจ่
า ยด้ ว่มยเงิขีนดสดหรื
อ เช็ ค และเพิ่ม ขีด ความสามารถ
ในการแข่งขันของผู้ประกอบการและประชาชน
ประชาชน
3. โครงการก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (ส�ำนักบริหารเงินตรา)
กรมธนารักษ์มนี โยบายก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ (ส�ำนักบริหารเงินตรา) ระยะเวลาก่อสร้าง 720 วัน
เริ่มต้นสัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2560 สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ 18 สิงหาคม 2562 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท�ำงาน
ลดปัญหาด้านเวลา ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายด้านที่พักอาศัยของข้าราชการในสังกัด สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติในการยกระดับขีดความสามารถในการปฏิบตั ภิ ารกิจหลัก เพือ่ ตอบสนองนโยบายรัฐบาล ระยะเวลา
ด�ำเนินโครงการ 2 ปี ได้รบั จัดสรรงบประมาณด�ำเนินโครงการรวมทัง้ สิน้ 70,151,700 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
จ�ำนวน 24,187,900 บาท (ยี่สิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน) ผูกพันปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
จ�ำนวน 45,963,800 บาท (สีส่ บิ ห้าล้านเก้าแสนหกหมืน่ สามพันแปดร้อยบาทถ้วน) บนพืน้ ทีร่ าชพัสดุแปลงหมายเลข
ทะเบียน ที่ ปท. 777 ต�ำบลสวนพริกไทย อ�ำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เนื้อที่ประมาณ 3 - 1 - 91 ไร่
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2. E-Payment,Scheme payment in coins distribution system of the Treasury Department.
According to the cabinet’s strategic plan, National e-Payment Master Plan on December 22nd,
2015. The Bureau of Monetary Management, the Treasury Department, has added channels and
facilities to accept payment through debit card with EDC (Electronic Data Capture) machine. 9 EDC
machines are provided at the Bureau of Monetary Management , Rangsit Head Office, Chakrapong
branch and the branch in the compound of Ministry of Finance. This project will be a more payment
option which can prevent money errors, robbery and corruption of carrying cash. This innovation
will strengthen the national competitiveness both business entrepreneurs and customers.
3. Official Housing Construction Project (The Bureau of Monetary Management)
The Treasury Department has approved to build an official housing for the Bureau of Monetary
Management’s officer at PT 777 Tambon Suan Phrik Thai, Amphoe Mueang, Pathum Thani Province
in the area of 3-1-91 rai. The purpose of this project is to increase working benefit by cutting down
on travel time and less expense on fuel or public transport as well as residential’s rent of the
officers. The project is in reconcile with the National Strategic Plan which can be enhanced the
ability of the Treasury Department’s performance. The total of 3 years (2017-2019) budget is 70,151,700 Baht.
The period of construction is 720 days, started on August 29th, 2017 to August 18th, 2019

17/5/2561 14:14:12
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97.087
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49.312

43.000

47.775

27.000

ต.ค.59

194.781

194.250

46.558

49.250

148.223

145.000

ต.ค.59

86.022

69.500

48.463

40.500

37.559

29.000

พ.ย.59

216.411

203.750

62.287

48.750

154.124

155.000

พ.ย.59

66.371

63.000

40.387

36.000

25.984

27.000

ธ.ค.59

181.313

190.750

60.651

50.750

120.662

140.000

ม.ค.60

250.560

183.250
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48.250
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135.000
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252.802

197.750

85.401

57.750

167.401

140.000
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232.785

197.250

61.373

57.250

171.412

140.000

เม.ย.60

221.942

190.250
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50.250
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19.580

31.000
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11.434

22.000
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69.402
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48.387
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33.281
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241.001

192.673

74.000

52.673

167.001

140.000

ส.ค.60

รวม

806.746

618.923

73.141

31.000

39.860

26.000

29.253

5.000

ก.ย.60

220.350

807.446

615.500

483.572

375.500

323.874

240.000

รวม

2718.652

177.750 2,318.923

64.422

47.750

155.928 1,911.906

130.000 1,700.000

ก.ย.60

131.19

128.78

134.95

คิดเป็นร้อยละ

117.24

130.35

112.47

คิดเป็นร้อยละ

กรมธนารักษ์

และมีขอ
้ จากัดด้านกาลังการผลิตของสานักกษาปณ์ ซึง่ ไม่ทันกับความต้องการทั้ งของผูป
้ ระกอบการขนาดต่างๆ และประชาชนทั่ วไป

2. มีการขยายสาขาของธุรกิจ Convenient Store และ Hyper Market เพิ่ มขึน
้ ทุก Brand รวมทั้ งจานวนนักสะสมเหรียญที่ เพิ่ มขึน
้ ในช่วงการสวรรคตของรัชกาลที่ 9 ในขณะที่ การจัดซือ
้ เหรียญมีความล่าช้า

52.074

57.000

40.640

30.000

21.466

27.000

พ.ค.60

ผลการรับแลกเหรียญกษาปณ์ หมุนเวียน

260.071

215.250

86.512

60.250

173.559

155.000

ธ.ค.59

หมายเหตุ 1. ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคมีการปรับแผนการรับคืน เนือ
่ งจากปริมาณการรับคืนเหรียญลดลงตัง้ แต่เดือน ธค.59 - พ.ค.60

รวมทั้ งสิ้น

ส่วนภูมิภาค 6 Hub

ส่วนกลาง

สถานที่

รวมทั้ งสิ้น

ส่วนภูมิภาค 6 Hub

ส่วนกลาง

สถานที่

ผลการจ่ ายแลกเหรียญกษาปณ์ หมุนเวียน

การบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์หมุนเวียน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
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เหรียญกษาปณ์ที่ระลึกในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Commemorative coins in fiscal year 2016

วาระ

Coins Commemorating

					

จ�ำนวนผลิต
รายได้ Revenue (Baht)
รวมทั้งสิ้น
Mintage รายได้แผ่นดิน เงินทุนหมุนเวียนฯ Total (Baht)
(pcs.) Public Revenue
Fund¹

50 ปี ส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน BOI

the 50th Anniversary of the Board of Investment of Thailand				
ชนิดราคา 20 บาท

Denomination : 20 Baht

400,000
2,280,278.21
977,262.09 3,257,540.30
				
100 ปี การสหกรณ์ไทย
the Centenary of the Cooperatives of Thailand				
ชนิดราคา 20 บาท
500,000
3,419,318.90 1,465,422.39 4,884,741.29
Denomination : 20 Baht					
การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)				

The ASEAN Economic Community Partnership
ชนิดราคา 20 บาท

500,000

Denomination : 20 Baht

2,793,307.03 1,197,131.58 3,990,438.61

					
100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
the Centenary of Chulalongkorn University					
ชนิดราคา 20 บาท
800,000
4,753,596.17 2,037,255.50 6,790,851.67

Denomination : 20 Baht

					
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก
(WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการสร้างสรรค์”

the Awarding of WIPO Creative Excellence Award to HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn
ชนิดราคา 16,000 บาท (ทองคาขัดเงา)

5,000

21,369,527.39 9,158,368.88 30,527,896.27

ชนิดราคา 800 บาท (เงินขัดเงา)

30,000

9,396,994.32 4,027,283.28 13,424,277.60

1,000,000

4,450,552.97 1,907,379.84 6,357,932.81

Denomination : 16,000 Baht gold (proof)

: 800 Baht Silver (proof)		

ชนิดราคา 20 บาท

: 20 Baht

		
รวม sum 35,217,074.68 15,093,032.00 50,310,106.68
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560

the 5th Cycle Birthday Anniversary of HRH Princess Chulabhorn (valayaluk) on July 4th, 2017"
ชนิดราคา 16,000 บาท (ทองคาขัดเงา)

1,350

2,474,177.62 1,060,361.84 3,534,539.46

Denomination : 16,000 Baht gold (proof)			

ชนิดราคา 800 บาท (เงินขัดเงา)

: 800 Baht Silver (proof)

ชนิดราคา 20 บาท
		
		

11,000

140,000
รวม sum

รวมทั้งสิ้น Grand Total

2,180,887.75

934,666.18 3,115,553.93

2,102,308.93
900,989.54 3,003,298.47
6,757,374.30 2,896,017.56 9,653,391.86
55,220,949.29 23,666,121.12 78,887,070.41

remark : ¹Fund of Coin and National Treasures Management and Made to Order Products
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กรมธนารักษ์ โดยส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน มีอ�ำนาจหน้าที่บริหารจัดการดูแลรักษาและอนุรักษ์
ทรัพย์สิน ตามหลักวิชาการอนุรักษ์ที่เป็นมาตรฐานสากลให้คงสภาพที่ดี การเผยแพร่และจัดแสดงทรัพย์สินมีค่าให้
เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งการจ�ำหน่ายเหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญด้วยระบบ
การบริหารจัดการที่ทันสมัย โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้

1. การดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

		
กรมธนารักษ์ โดยส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สิน และด�ำเนินการ
ดูแล รักษา รวมทั้งอนุรักษ์ให้คงสภาพที่ดี ป้องกันการช�ำรุดเสื่อมสภาพ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดท�ำ
บรรจุภัณฑ์จากวัสดุไร้กรดส�ำหรับจัดเก็บรักษาทรัพย์สินเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันการช�ำรุดเสียหาย และบรรจุภัณฑ์
ป้องกันความหมองคล�ำ้ ส�ำหรับการจัดเก็บรักษาทรัพย์สนิ ประเภทเครือ่ งเงิน การจัดเก็บทรัพย์สนิ ภายในห้องมัน่ คงที่
มีการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นในระดับที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพ ซึ่งเป็นการดูแลรักษาทรัพย์สิน
ตามหลักวิชาการอนุรักษ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 เป็นต้นมา ได้เพิ่มการควบคุมดูแลทรัพย์สิน โดยน�ำเทคโนโลยี
RFID (Radio Frequency Identification) มาใช้ในการตรวจสอบสถานะ ติดตาม และบันทึกข้อมูลการเคลื่อนย้าย
ทรัพย์สิน ซึ่งผลการด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ด้านการดูแลรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน มีดังนี้
			
1.1 ด�ำเนินการจัดท�ำทะเบียนทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จ�ำนวน 2,815 ชิ้น จากเป้าหมาย
2,800 ชิ้น มากกว่าแผนที่ก�ำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 100.54
			
1.2 ด�ำเนินการจัดเก็บรักษาทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จ�ำนวน 4,200 ชิ้น จากเป้าหมาย
4,000 ชิ้น มากกว่าแผนที่ก�ำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 105.00
			
1.3 ด�ำเนินการอนุรักษ์ทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน จ�ำนวน 766 ชิ้น จากเป้าหมาย 710 ชิ้น
มากกว่าแผนที่ก�ำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 107.89
			
1.4 ด�ำเนินการอนุรักษ์ดวงตราไปรษณียากรในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้จ�ำนวน 3,013 แผ่น
จากเป้าหมาย 3,000 แผ่น มากกว่าแผนที่ก�ำหนดไว้คิดเป็นร้อยละ 100.43

Annual Report 2017 The Treasury Department

ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

Bureau of Grand National Treasures

Bureau of Grand National Treasures is responsible for managing Nation Treasure Collection
by safekeeping, preservation and conservation to be ready for display and exhibit.
In FY 2017, Bureau of Grand National Treasures exceled the conservation KPI
by overachieved the annual target as follows :

1. Conservation and Safekeeping of National treasure collection

		
Bureau of Grand National Treasures is responsible for managing National Treasure
Collection by safekeeping, preservation and conservation to be ready for display and exhibit. In FY
2017 National treasure collection conservation program embarked on a project to make Acid-free
archival storage box, which shall prevent the storing object from further erosion and oxidization.
These boxes shall be kept in a controlled temperature storage room. This practice is conducted
is controlled by Radio Frequency Identification (RFID) archiving technique for surveillance, tracking
and handling and moving of the collection. In FY 2017, the conservation and preservation activities
are carried out as follows:
			
1.1 Grand National Treasures registration achieved the target of 2,815 pieces
(target 2,800 pieces)
			
1.2 Grand National Treasures storage achieved the target of 4,200 pieces
(target 4,000 pieces)
			
1.3 Grand National Treasures conservation achieved the target of 766 pieces
(target 710 pieces)
			
1.4 King Rama the 5th stamp conservation achieved the target of 3,013 pieces
(target 3,000 pieces)
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2. ด้านการเผยแพร่และจัดแสดง

กรมธนารักษ์ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์ในส่วนกลาง จ�ำนวน 3 แห่ง คือ ศาลาเครื่องราช
อิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์ พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธบางล�ำพู รวมทั้งในส่วนภูมิภาค
จ�ำนวน 2 แห่ง คือ ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ และศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา โดยไม่เก็บค่าเข้าชม
ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้มีการปิดการจัดแสดงที่ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อท�ำการปรับปรุงและ
ขยายพื้นที่จัดแสดง โดยมีจ�ำนวนผู้เข้าชมการจัดแสดงทั้งสิ้น 421,535 คน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้จัดนิทรรศการส�ำคัญต่างๆ ดังนี้ นิทรรศการพิเศษเรื่อง “กษาปณ์แห่งองค์
นวมินทราธิราช” ระหว่างวันที่ 10 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2560 นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “พระเมรุมาศ : ส่งเสด็จ
เทวราชาสู่สวรรคาลัย” ระหว่างวันที่ 7 – 30 กันยายน 2560 และการจัดนิทรรศการเนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
ประจ�ำปี 2560 ที่พิพิธภัณฑ์ 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธบางล�ำพู ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ตลอดจน
ได้ด�ำเนินการจัดนิทรรศการนอกสถานที่ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยเป็นการจัดนิทรรศการตามโรงเรียน
สถานศึกษา สถานที่จัดงานสัมมนา และตามที่ได้รับเชิญ อาทิ งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติ ตลาด
คลองผดุงสร้างชาติ เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง” ระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม
งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ระหว่างวันที่ 22 – 25
ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ และงานมหกรรมทางการเงิน ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 – 14
พฤษภาคม 2560 ณ อิ ม แพค เมื อ งทองธานี รวมทั้ ง เข้ า ร่ ว มงานนิ ท รรศการต่ า งประเทศ จ� ำ นวน 3 ครั้ ง
คือ งานนิทรรศการ World Money Fair 2017 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 1 - 10
กุมภาพันธ์ 2560 งานนิทรรศการ The 28th Tokyo International Coin Convention ณ กรุงโตเกียว ประเทศ
ญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560 และงานนิทรรศการ World’s Fair of Money 2017
ณ เมือง Denver สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2560
โดยในปีนี้ พิพธิ ภัณฑ์ในสังกัดกรมธนารักษ์ จ�ำนวน 2 แห่ง คือ พิพธิ ภัณฑ์เหรียญ และพิพธิ บางล�ำพูได้รบั รางวัล
Museum Thailand Popular Vote 2017 จากงานประกาศผลและรับมอบรางวัล Museum Thailand Award
2017 จัดโดยสถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ (มิวเซียมสยาม) เมือ่ วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม
กรุงเทพมหานคร โดยมอบให้พิพิธภัณฑ์ที่ได้รับคะแนนนิยมสูงสุด 20 อันดับแรก จากการโหวตผ่านการเยี่ยมชมหน้า
เว็บไซต์ museumthailand.com
นอกจากนีย้ งั ได้จดั โครงการ “ธนารักษ์ยอ้ นวันวาน พิมานสนานพิพธิ บางล�ำพู” ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม
2560 ณ พิพิธบางล�ำพู โดยเชิญผู้สูงอายุจากบ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ ศูนย์พัฒนา รวมถึงมูลนิธิที่เกี่ยวข้อง
กับผูส้ งู อายุ และผูส้ งู อายุทวั่ ไปเข้าชมนิทรรศการ พร้อมร่วมท�ำกิจกรรมทีน่ ำ� ศิลปวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของย่านบางล�ำพู
มาถ่ายทอด เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งเรียนรู้ให้กับผู้สูงอายุ และเสริมสร้างก�ำลังใจในการด�ำเนินชีวิต ทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ และอารมณ์ ซึ่งถือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับผู้สูงอายุ ตลอดจนเป็นการสร้างความร่วมมือที่ดี
ระหว่างกรมธนารักษ์กับชุมชน
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Bureau of Grand National Treasures carried out the dissemination and exhibition of national
treasure collection program both in Thailand and aboard annually. There are 61 activities took
place during FY 2017.
The Treasury Department has granted free public access to all of Bureau of Grand National
Treasures’s Museums. There are three museums in Greater Bangkok Area : Pavilion of Regalia,
Royal Decoration and Coin, The Treasury Department Coin Museum, and Pipit Banglamphu Museum,
and two museums in the provincial areas: The Treasury Pavilion 1 in Chiang Mai and The Treasury
Pavilion 2 in Songkhla. Despite the closure of in Chiang Mai for renovation and expansion of
exhibition area in FY 2017, there were 421,353 visitors in total visiting all of Bureau of Grand
National Treasures’s Museums. Both of the Treasury Department Coin Museum and Pipit Banglamphu,
Museum of Bureau of Grand National Treasures was awarded Museum Thailand Popular Vote 2017
from The Museum Thailand Award 2017. Museum Siam hosted the award ceremony on
16th August 2017 at Bangkok Art and Cultural Center. The popular vote award was given to the
shortlist of twenty museums from the annual survey on Museum Thailand’s website.
Moreover, Dhanarak Yononewan Pimansanan Pipit Banglamphu Fair was held during 24th-26th
August 2017 at Pipit Banglamphu Museum by inviting senior citizens from Retirement homes, Adult
foster homes, Senior citizen community centers, Senior citizen charitable foundations and senior
citizens Banglamphu community to visit and take part in the fair at the museum. The fair highlighted
on the theme of Banglamphu community cultural heritage. It also aimed to promote the venue
as the elderly learning centre and strengthen the wellness of body, spirit, and mood of all
participating senior citizens through games and activities. This event also promoted a closer
cooperation between the Treasury Department and Banglamphu community.
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ผลงานการจัดแสดงนิทรรศการ
Dissemination and Exhibition of National Treasure Collection

48

ดแสดงนิ
1. การจัดนิผลงานการจั
ทรรศการหมุ
นเวียทนรรศการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. การจัดนิทรรศการหมุ
นเวียน 2017
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
1. Temporary Exhibition
Fiscal Year

นิทนิทรรศการพิ
เศษ
รรศการพิเศษ
เรื่องเรื“กษาปณ์
วมินนทราธิ
ทราธิ
ราช”
่อง “กษาปณ์แแห่ห่งงองค์
องค์นนวมิ
ราช”
ระหว่ระหว่
างวันางวัทีน่ 10
นยายน
ที่ 10กรกฎาคม
กรกฎาคม –– 3030กันกัยายน
25602560
Special exhibitions “Mint of Nawaminthratiraj”
During 10th July -30th September 2017

นิทรรศการหมุนเวียนเรื่อง “พระเมรุมาศ: ส่งเสด็จเทวราชาสู่สวรรคาลัย”
ระหว่างวันที่ 7 – 30 กันยายน 2560
“Royal Crematorium” 7th – 30th September 2017
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2. กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560 (วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560)
2. Activities on National Children’s Day 2017

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ พิพิธภัณฑ์เหรียญ
Activities on National Children’s Day 2017, The Treasury Department Coin Museum

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ พิพิธบางล�ำพู
Activities on National Children’s Day 2017, Pipit Banglamphu
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3. การจัดนิทรรศการนอกสถานที่ภายในประเทศ
3. Domestic Exhibition in Thailand
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งานตลาดคลองผดุงกรุงเกษม “คลังพัฒนาชาติ ตลาดคลองผดุงสร้างชาติ เสริมสร้างเศรษฐกิจมั่นคง”
ระหว่างวันที่ 1 - 23 ธันวาคม 2559 ณ บริเวณคลองผดุงกรุงเกษม
Participation in Khlong Phadung Krung Kasem Fair 2016, Bangkok

งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ระหว่างวันที่ 22 – 25 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
Exhibition of Honor His Majesty King Bhumibol Adulyadej
in Queen Sirikit National Convention Center

งานมหกรรมทางการเงิน ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11 – 14 พฤษภาคม 2560 ณ อิมแพค เมืองทองธานี
Participation in Money Expo 2017 Exhibition at IMPACT Arena,
Exhibition and Convention Center, Nonthaburi
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4. การจัดนิทรรศการต่างประเทศ
4. International Exhibition

งานนิทรรศการ World Money Fair 2017 ณ กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
ระหว่างวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2560
Participation in The World Money Fair Berlin 2017, Germany

งานนิทรรศการ The 28th Tokyo International Coin Convention
ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2560
Participation in The 28th Tokyo Coin Show 2017, Japan

งานนิทรรศการ World’s Fair of Money 2017 ณ เมือง Denver สหรัฐอเมริกา
ระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2560
Participation in The World’s Fair of Money 2017 in Denver, USA
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5. Schools and Education Academies Outreach Exhibition Program
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เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2560 จัดนิทรรศการ
ณ โรงเรียนสันก�ำแพงคันธาอนุสรณ์ จังหวัดเชียงใหม่
Participation in San Kamphaeng Kantara Memorial School, Chiang Mai

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 จัดนิทรรศการ
ณ โรงเรียนปาดังติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา
Participation in Padang Tinsulanonda School,
Songkhla
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เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 จัดนิทรรศการ
ณ โรงเรียนตะเครียะวิทยาคม จังหวัดสงขลา
Participation in Takreawittayakom School,
Songkhla
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6. งานประกาศและรับมอบรางวัล Museum Thailand Award 2017
6. Award

พิพิธภัณฑ์ในสังกัดกรมธนารักษ์ จ�ำนวน 2 แห่ง คือ พิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพิธบางล�ำพู
ได้รับรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2017
Both of The Treasury Department Coin Museum and Pipit Banglumphu
received Museum Thailand Popular Vote Award 2017
7. โครงการ “ธนารักษ์ย้อนวันวาน พิมานสนานพิพิธบางล�ำพู”
7. Dhanarak Yononewan Pimansathan Pipit Banglumphu Fair (24-26 August 2017)
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3. ตารางแสดงจ านวนผู้ เข้ าชมพิ พิ ธภั ณ ฑ์ ข องส านั กทรั พ ย์ สิ น มี ค่ าของแผ่ น ดิ น ประจ าปี
งบประมาณ
พ.ศ. 2560 (เดืำอนวนผู
นตุลาคม
2560)
3. ตารางแสดงจ�
้ เ ข้ า2559
ชมพิ พ–ิ ธกัภันณยายน
ฑ์ ข องส�
ำ นั ก ทรั พ ย์ สิ น มี ค ่ า ของแผ่ น ดิ น
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เดือนตุลาคม 2559 – กันยายน 2560)
รายชื่อพิพธิ ภัณฑ์
1. ศาลาเครื่องราชอิสริยยศ
เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์
2. พิพิธภัณฑ์เหรียญ
3. พิพิธบางลาพู
4. ศาลาธนารักษ์ 1
จังหวัดเชียงใหม่
5. ศาลาธนารักษ์ 2
จังหวัดสงขลา
รวมผู้เข้าชมทัง้ หมด

จานวนผู้เข้าชม
ชาวไทย (คน)

ชาวต่างประเทศ (คน)

18,717

325,148

28,334

4,968

30,998

860

- อยู่ระหว่างการปรับปรุง 12,510
421,535 คน

4. การทู ลเกล้ าฯ ถวายเงิ น รายได้ จากการจ าหน่ ายบั ตรเข้ าชมศาลาเครื่ อ งราชอิ สริ ย ยศ
3. Number
ofและเหรี
visitors
both
Thai andin Foreigners
in Fiscal
Year2016
2017–
เครื
งราชอิ
สริofยาภรณ์
ยญกษาปณ์
3. ่อNumber
visitors
both
Thai
and Foreigners
Fiscal Year 2017
(October
(October
2016
– าSeptember
2017) จ ากการจ าหน่ ายบั ตรเข้ า ชมศาลาเครื่ อ งราชอิ ส ริ ย ยศ
การทู
ลเกล้
ฯ ถวายเงิ น รายได้
September
2017)
เครื่ อ งราชอิ ส ริ ย าภรณ์ และเหรี ย ญกษาปณ์ แด่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี
Numberปof
จานวน 1,500,000 บาท เพื่อสมทบมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชู
ถัมvisitors
ภ์ และจานวน 1,500,000 บาท
Museum
โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวัThai
นที่ 22Visitors
มิถุนายน 2560 เวลา 15.00
น. ณ ศาลาดุสิดาลั ย
Foreigners
สวนจิตรลดา
1. The Pavilion of Regalia Royal
Decorations and Coins
2. The Treasury Department
Coins Museum
3. Pipit Banglumphu
4. Treasury Pavilion Chiang Mai
5. Treasury Pavilion Songkla
Total number of visitors

18,717

325,148

28,334

4,968

30,998

860
- Under construction 12,510
421,535

4. Contribution to The Royal Charitable Fund
The Treasury Department presented the proceeds from the sales of museum ticket
from Pavilion of Regalia, Royal Decoration and Coins to Her Royal Highness Princess Maha
Chakri Sirindhorn in the amount of 1,500,000 Baht for Sai Jai Thai Foundation under royal
patronage and 1,500,000 Baht for the contribution to the royal charitable fund on 22 June
2017 at 15.00 hrs. At Sala Dusit Dalai, Suan Chitlada Villa at Dusit Palace.
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5. แผนงานโครงการที่ส�ำคัญ

1. โครงการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เหรียญระยะที่ 2
กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการจัดท�ำห้องจัดแสดง จ�ำนวน 9 ห้อง แล้วเสร็จ ได้แก่ ห้องนานาอาณาจักรเหรียญ
ห้องเริ่มต้นอาณาจักรไท ห้องกษาปณ์รัตนโกสินทร์ ห้องเหรียญกับสังคมไทย ห้องกว่าจะมาเป็นเหรียญ ห้องรู้รอบ
เหรียญ และห้องร้อยเรียงเรื่องเงินตราไทย และห้องนิทรรศการถาวร ชั้น 3 โดยเน้น จัดแสดงด้วยสื่อและเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย และสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เข้าชม นอกจากนี้ พิพิธภัณฑ์ยังจัดให้มีห้องสมุดเฉพาะทางเกี่ยวกับเหรียญเพื่อ
การศึกษาค้นคว้า และห้องกิจกรรมส�ำหรับผู้เข้าชมที่จะสร้างสรรค์กิจกรรมร่วมกันของผู้ชมทุกเพศทุกวัย ซึ่งขณะนี้
อยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมส�ำหรับเปิดพิพิธภัณฑ์เหรียญอย่างเป็นทางการ
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4. การทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราช
อิสริยาภรณ์ และเหรียญกษาปณ์
การทูลเกล้าฯ ถวายเงินรายได้จากการจ�ำหน่ายบัตรเข้าชมศาลาเครื่องราชอิสริยยศ เครื่องราชอิสริยาภรณ์
และเหรียญกษาปณ์ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน 1,500,000 บาท เพือ่ สมทบมูลนิธิ
สายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และจ�ำนวน 1,500,000 บาท โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย ในวันที่
22 มิถุนายน 2560 เวลา 15.00 น. ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา

4. Contribution to the Royal Charitable Fund
The Treasury Department presented the proceeds from the sales of museum ticket from
Pavilion of Regalia, Royal Decoration and Coins to Her Royal Highness Princess Maha Chakri Sirindhorn
in the amount of 1,500,000 Baht for Sai Jai Thai Foundation under royal patronage and 1,500,000
Baht for the contribution to the royal charitable fund on 22th June 2017 at 15.00 hrs. At Sala Dusit
Dalai, Suan Chitlada Villa at Dusit Palace.

5. Highlight of Programs and Project in FY 2017

1. The Treasury Department Coin Museum Phase II
The Treasury Department has completed the second phase of the Treasury Department
Coin Museum featuring nine exhibition halls: All Kingdoms Hall, Early Thai Kingdom Hall, Rattanakosin
Hall, Coin and Society Hall, Tales of the Coin Hall, International Coin Hall, Coin Knowledge Hall,
Tales of Thai Money Hall, and Permanent Exhibition Hall on the third floor. Each hall features the
interactive media and hi technology displays. Morover, the museum has a library specializing in
coin money subject. This library opens to the public for research and recreational purposes.
Currently, the opening ceremony is under the planning stage.
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2. โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่
กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการปรับปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน 2 โครงการ คือ โครงการ
ตกแต่งจัดแสดง ศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (อาคารบ้านทิพวรรณ) โดยได้ปรับปรุงอาคารบ้านทิพวรรณ และ
ปรับปรุงรูปแบบการจัดแสดงในแต่ละโซน ได้แก่ เรื่องราวก่อนก่อตั้งอาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านนาที่มีความ
รุ่งเรือง ล้านนาในการปกครองของสยาม และความเป็นล้านนาในปัจจุบัน โดยในแต่ละโซนมีเงินตราประกอบการ
จัดแสดง เพือ่ ให้ผเู้ ข้าชมได้ทราบถึงวิวฒ
ั นาการเงินตราของอาณาจักรล้านนา และด�ำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร
อเนกประสงค์ โดยพื้นที่บริเวณด้านหลังของอาคารบ้านทิพวรรณได้ก่อสร้างอาคาร Multipurpose เพื่อใช้เป็นพื้นที่
จัดนิทรรศการหมุนเวียน และพื้นที่บริเวณด้านหน้าก่อสร้างอาคาร Souvenir Coffee Shop เพื่อจ�ำหน่ายเครื่องดื่ม
และของที่ระลึก
3. โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา
กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินงานปรับปรุงพืน้ ทีศ่ าลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา และส�ำนักงานธนารักษ์พนื้ ทีส่ งขลาเดิม
เป็นพื้นที่จัดแสดงวิวัฒนาการเงินตราไทยให้กับประชาชนในส่วนภูมิภาคได้มีโอกาสร่วมชื่นชมโดยเริ่มในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ได้ด�ำเนินการปรับปรุงในส่วนของส�ำนักงานและห้องประชุมเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ด้านบริหารทั่วไป

 การตรวจราชการ

การตรวจราชการเป็นมาตรการส�ำคัญประการหนึง่ ในการบริหารราชการแผ่นดิน ทีจ่ ะท�ำให้ การปฏิบตั ริ าชการ
หรือการจัดท�ำภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปตามเป้าหมาย การตรวจราชการระดับกรมจึงถือเป็นวิธีการหนึ่ง
ของการควบคุม ก�ำกับ ดูแล การบริหารราชการของอธิบดี โดยมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมด�ำเนินการ
วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
1. ตรวจ ติดตาม เร่งรัด ให้ค�ำปรึกษา แนะน�ำการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรการบริหาร ของหน่วยงาน
ที่รับการตรวจให้เป็นไปตามนโยบาย แผนงาน งานและโครงการ กฎหมายและระเบียบต่างๆ เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด
2. เสริมสร้างการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักการบริหาร ด�ำเนินการโดยวิธีประสานงาน การแก้ไข
ปัญหาและการปรับปรุงงาน ส่งเสริมขวัญและก�ำลังใจของเจ้าหน้าที่ มิใช่มงุ่ เพือ่ การจับผิด นอกจากนีก้ ารตรวจราชการ
ที่มีประสิทธิภาพจะสามารถสนองนโยบายการบริหารงานของอธิบดีได้อย่างดียิ่ง ช่วยให้ผู้บริหารได้ทราบถึง
สภาวการณ์และข้อเท็จจริงในการบริหารราชการได้อย่างชัดเจน
3. ติดตามความก้าวหน้า ปัญหา และอุปสรรค รวมทั้งประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ้มค่า
ในการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั อันเป็นประโยชน์ตอ่ อธิบดีทจี่ ะได้ทราบผลสัมฤทธิข์ องงาน สามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรค
ได้ทันท่วงทีอันจะท�ำให้การปฏิบัติงานบรรลุผลและสมประโยชน์ต่อทางราชการ
4. รับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของหน่วยงานต่างๆ
5. แสวงหาข้อเท็จจริง และสืบสวนสอบสวนเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือสถานการณ์ในพื้นที่
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ผู้ตรวจราชการกรมได้ตรวจราชการหน่วยงานต่างๆ โดยเป็นการตรวจตาม
กรณีปกติ ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง (ส�ำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์) 18 หน่วยงาน และส่วนภูมิภาค (ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่
76 พื้นที่) รวมทั้งสิ้น 94 หน่วยงาน แบ่งการตรวจราชการออกเป็น 2 รอบ ดังนี้
รอบที่ 1 ระหว่างเดือนธันวาคม 2559 – กุมภาพันธ์ 2560 โดยเป็นการถ่ายทอดแนวนโยบาย ที่ส�ำคัญของ
รัฐบาล กระทรวงการคลัง และกรมธนารักษ์ รวมถึงการตรวจติดตามผลงานตามแผนยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจ
ประจ�ำ งานภาคบังคับ และงานอื่นๆ ตามที่กรมธนารักษ์ก�ำหนด
รอบที่ 2 ระหว่างเดือนมิถุนายน 2560 – สิงหาคม 2560 เป็นการตรวจ ติดตามและเร่งรัด ผลการปฏิบัติงาน
ให้ค�ำแนะน�ำปรึกษา รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงาน ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
สามารถด�ำเนินการส�ำเร็จตามเป้าหมายที่ก�ำหนด
ทัง้ นี้ ผลการตรวจราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้พบประเด็นปัญหาอุปสรรคทีส่ ำ� คัญ และมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติงานหลายประการ ซึ่งกลุ่มงานตรวจราชการได้ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้เกิดผลส�ำเร็จ ทั้งงานตาม
ยุทธศาสตร์ งานตามภารกิจประจ�ำ งานภาคบังคับ และงานอื่นๆ
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2. The Treasury Pavilion 1 in Chiang Mai
The Decoration and Exhibition at The Treasury Pavilion 1 in Chiang Mai (Thippawan Mansion)
The project covers renovation of Tippawan Mansion and designing the new exhibition covering
the following themes: Opening Door, Glorious of Lanna, Making of the City and Lanna in Present
day. The exhibition showcases a collection of Lanna ancient money with a text illustration. Each
room is interconnected with an adventurous walking route showing an evolution of Lanna money
from past to present. The construction of Multipurpose building is on the backyard of Tippawan
Mansion. It shall serve as a temporary exhibition area. In addition, a souvenir and coffee shop is
built on the front yard of the mansion.
3. The Renovation of The Treasury Pavilion 2 in Songkhla
The Treasury Department embarks on the renovation of The Treasury Pavilion 2 and The
Provincial Treasury Office. Exhibition at The Treasury Pavilion 2 highlights on the theme of evolution
of southern money. In FY 2016 the renovation of office building and conference room of The
Provincial Treasury Office is completed.

General Management

 Inspectors General

Inspector is one of the most important procedure in government management that will help
the Treasury Department and its units to reach their goals. Government department inspection is
the method to control and supervise each department’s Director-General’s management by the
Director-General of Inspector department.
The purpose of government inspection
1. To inspect, follow, accelerate, and advise in every unit’s performance that they have been
progressing successfully toward their goals. Their performances have to meet standard of unit’s
policy, plan, and legal for the most efficient and benefit.
2. Strengthen operations according to the principle of management. Inspect will coordinate
with units to advise and help solving problems that may happen during the operations for the
better performance. Inspection is not for catching mistakes but for supporting. The effective
inspection will also help administrator to know situations and truth of the operations which will
help them to adjust their performance, it also help to meet the policy of the Director-General.
3. Tracking progress, problems, and evaluate the performance if I meets the performance
indicators, which benefits to the Director-General to know the effects of work.
4. Inspectors have to be good listeners, and have open mind to worker’s opinion, problems
reporting, and workers needs.
5. Investigating and seeking truths in situations of areas
In fiscal year 2017, the inspection office had inspecting 94 units of the Treasury Department,
which were 18 units in central and 76 units in region. The inspection designed to be 2 phrases.
Phrase 1 between December 2016 - February 2017
The inspectors informed and transferred important policies of government, Ministry of Finance,
and the Treasury Department to all employees and all administrators. The inspectors also followed
up each unit performance.
Phrase 2 between June - August 2017
In this period, the inspectors were tracking progress, and accelerated all units employees to
make sure that projects finished on time, efficient, and made maximum profit. If problems occurred
during operations, the inspectors gave advise and helped in solving problems.
In the past inspectors year 2017 found problems in unit’s managements and project
progressions that effected to their performance, time, and extra cost in operations.
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 การบริหารทรัพยากรบุคคล

กรมธนารั ก ษ์ ใ ห้ ค วามส� ำ คั ญ ต่ อ การพั ฒ นาสมรรถนะและศั ก ยภาพของบุ ค ลากรในการปฏิ บั ติ ง าน
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้อนุมัติแผนพัฒนาบุคลากร จ�ำนวน 26 โครงการ
(เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ จ�ำนวน 13 โครงการ เบิกจ่ายจากเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารที่ราชพัสดุ 13 โครงการ)
เพื่อพัฒนาบุคลากรของกรมธนารักษ์ทุกสายงาน เช่น
- โครงการอบรมช่างส�ำรวจทั่วประเทศ
- โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อสนับสนุนการประเมินราคาที่ดินรายแปลง
- โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การเพิ่มประสิทธิภาพการด�ำเนินงานด้านการเงินการคลัง
- โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการพัฒนาเจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์ เพื่อการพัฒนา
ที่ราชพัสดุ
นอกจากนี้ ยังได้อนุมัติให้ด�ำเนินโครงการที่นอกเหนือจากแผนฯ เช่น
- โครงการฝึกอบรมด้านเหรียญกษาปณ์ หลักสูตรการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ “Coin
Management” รุ่นที่ 2 ซึ่งด�ำเนินการร่วมกับโรงกษาปณ์หรือธนาคารชาติของประเทศอาเซียน จ�ำนวน 9 ประเทศ
- การอบรมเพื่อสนับสนุนการประเมินราคาที่ดินรายแปลง ภายใต้โครงการจัดท�ำฐานภาษี
เพือ่ รองรับการจัดเก็บภาษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง หลักสูตรฝึกอบรมเจ้าหน้าทีอ่ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ เพือ่ เตรียม
ความพร้อมในการจัดท�ำฐานภาษีตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จ�ำนวน 34 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรม
จ�ำนวน 15,850 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมาธิการวิสามัญ ข้าราชการ
กรมที่ดิน ข้าราชการส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่และประชาชน จ�ำนวน 504 ราย
รวมถึงโครงการที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาข้าราชการในแต่ละระดับ เช่น หลักสูตรการบริหาร การเปลี่ยนแปลงและ
เจรจาต่อรองส�ำหรับผู้บริหาร โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้น โครงการฝึกอบรมหลักสูตรเทคนิคการ
เขียนหนังสือราชการส�ำหรับข้าราชการบรรจุใหม่และพนักงานราชการ เป็นต้น
ในการนี้ กรมธนารักษ์ได้มีการส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ จากหน่วยงาน
ภายนอก ด้วยการส่งบุคลกรไปเข้ารับการฝึกอบรม ประชุม สัมมนาร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น
- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.1) และเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) จัดโดย ส�ำนักงาน ก.พ.
- หลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับกลาง และหลักสูตรการบริหารงานยุติธรรมระดับสูง
จัดโดย ส�ำนักงานกิจการยุติธรรม
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน และหลักสูตร
ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารเศรษฐกิจสารธารณะส�ำหรับนักบริหารระดับสูง จัดโดย สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง
จัดโดย ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นต้น
นอกจากนั้น คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารองค์ความรู้ของกรมธนารักษ์มีมติให้สนับสนุน บุคลากรของ
กรมธนารักษ์ได้มีโอกาสศึกษาต่อระดับปริญญาโทภายในประเทศ (นอกเวลาราชการ) โดยมีผู้ได้รับทุนการศึกษา
ระดับปริญญาโท (นอกเวลาราชการ) จ�ำนวน 15 ทุน ซึ่งเบิกจ่ายจากเงินพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง
เพือ่ ส่งเสริมให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ สามารถน�ำความรูท้ ไี่ ด้ไปประยุกต์ ใช้ในการปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
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In fiscal year 2017, The Treasury Department approved 26 projects of human resource
development as follows.
		
- Countrywide Surveyor Training Project
		
- Assistant Property Valuer to support lot valuation Training Project
		
- Increase working efficiency of finance Training Project
		
- Real Property Procurement Development about State Property Workshop
Furthermore, there are many projects that the Director General approved thus.
		
- Coin Management Course 2nd Edition that Royal Thai Mint or Bank of Thailand of
9 Asean countries is cooperation with the Treasury Department.
		
- Training to support the lot caluation under tax base project and tax base preparation
training project act to land and building. There are 15,850 people who join the training.
The officer development project in each level such as, revolution management and negotiate
executive course, preliminary executive training course, writing officer letter for new or officer
training project.
The officers always have training, meeting and seminar with the other government sector
as follows,
		
- CEO course and enhancing CEO course by officer of the civil service commission
		
- Middle management of justice and high management of justice course by office
of justice affairs
		
- High government and public law management diploma course and high public
economy management for CEO diploma course by King Prajadhipak’s institute.
		
- Good governance management for sustainable development for CEO course by
office of the public sector development commission
Therefore, knowledge management committee support master degree scholarship within
Thailand (after hours) about 15 scholarships.
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 ส�ำนักกฎหมาย
มีภารกิจในการด�ำเนินการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อยกร่างและพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค�ำสั่ง
ประกาศ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ในด้านการปกครอง การดูแล การบ�ำรุงรักษา และการพัฒนาที่ราชพัสดุ การประเมิน
ราคาทรัพย์สิน การผลิตเหรียญกษาปณ์ และการจัดสร้างเครื่องราชอิสริยาภรณ์ รวมทั้งด�ำเนินการเกี่ยวกับกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง กฎหมายว่าด้วยเงินตรา กฎหมายว่าด้วยที่ราชพัสดุ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การด�ำเนินการ
เกี่ยวกับงานนิติกรรมและสัญญา งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่งและอาญา งานคดีปกครอง และงานคดีอื่นที่อยู่ใน
อ�ำนาจหน้าที่ของกรม โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีผลการด�ำเนินงาน ดังนี้
1. โครงการเผยแพร่ความรู้ คู่มือการด�ำเนินคดี การบังคับคดี การตอบข้อหารือ
กรมธนารักษ์ โดยส�ำนักกฎหมาย ได้จดั ท�ำคูม่ อื การด�ำเนินคดีและการบังคับคดี พร้อมทัง้ ได้สง่ คูม่ อื ให้สำ� นักงาน
ธนารักษ์พื้นที่ เพื่อใช้เป็นแนวทางให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านคดี รวมทั้งได้จัดโครงการฝึกอบรม “การเผยแพร่
คู่มือการด�ำเนินคดี การบังคับคดี และการตอบข้อหารือเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ” เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การด�ำเนินคดี การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ในทิศทางและมาตรฐานเดียวกัน โดยการจัด
โครงการฝึกอบรมดังกล่าว ได้จัดขึ้น จ�ำนวน 4 ครั้ง ดังนี้ ภาคเหนือจังหวัดล�ำพูน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด
นครราชสีมา ภาคใต้จังหวัดภูเก็ต ภาคกลางและภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรี

2. การออกกฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 5 วาระ ได้แก่
2.1 กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก ทูลเกล้าฯ ถวาย “รางวัลความเป็นเลิศด้าน
การสร้างสรรค์ พ.ศ. 2559”
2.2 กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี การสหกรณ์ไทย พ.ศ.2560
2.3 กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการเข้าร่วมประชาคม เศรษฐกิจอาเซียน
พ.ศ. 2560
2.4 กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
2.5 กฎกระทรวงก�ำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560
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 Legal Affairs
Educate, analyze and research for support and develop the law, rule,the state property,
real estate valuation, produce coins, The treasury law and coins law that in fiscal year 2017 has
projects thus,
1. Share knowledge about execution and proceeding manual project.
The Treasury Department, Bureau of Legal Affairs do manual and send to the regional
treasury offices. The project makes the officers have more knowledge about proceeding. There
are 4 times of the projects.
		
1st project at Northern, Lamphun
		
2nd project at Northeastern, Nakhon Ratchasima
		
3rd project at Southern, Phuket
		
4th project at Central and Eastern, Chanthaburi
			

2. Create the ministerial regulations to specific characteristic of 5 series medals
2.1 Coins Commemorating excellence creative 2016 award of Her Royal Highness Princess
Maha Chakri Sirindhorn from world intellectual property organization
2.2 Coins commemorating 100th anniversary of Thai cooperative year 2017
2.3 Coins commemorating Asean Economic Community (AEC) year 2017
2.4 Coins commemorating 100th anniversary of Chulalongkorn university year 2017
2.5 Coins commemorating on the occasion of the 60th birthday of Her Royal Highness
Princess Maha Chakri Sirindhorn on 4th July 2017
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เศรษฐกิจอาเซียน พ.ศ. 2560
2.4 กฎกระทรวงก าหนดลั ก ษณะของเหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก 100 ปี จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2560
2.5 กฎกระทรวงก าหนดลัก ษ ณ ะของเหรีย ญ กษาปณ์ที ่ร ะลึก เฉลิม พระเกีย รติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ
5 รอบก4เกณฑ์
กรกฎาคม
2560ตราค่าเช่า และค่าธรรมเนียมเกีย่ วกับการจัดหาประโยชน์ในทีร่ าชพัสดุ กรณี
3. การออกหลั
การก�พ.ศ.
ำหนดอั
3. การออกหลั
กเกณฑ์การกาหนดอั
าเช่สา ดิและค่
าธรรมเนี
มเกี่ยวกั
การจั
หาประโยชน์
่ราชพัและเครื
สดุ อข่าย
องค์การเกษตร องค์
กรสาธารณประโยชน์
องค์ตราค่
กรสวั
การชุ
มชน ยกองทุ
นบหมู
บ่ า้ ดนวิ
สาหกิจชุในที
มชน
กรณี อ งค์ ก ารเกษตร องค์ ก รสาธารณประโยชน์ องค์ ก รสวัส ดิ ก ารชุ ม ชน กองทุ น หมู่ บ้ านวิส าหกิ จ ชุ ม ชน
วิสาหกิจชุมชน
และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

 ด้❖
านเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ

การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ
ระบบรั บยจองเหรี
ที่ ร ะลึ ก ในโอกาสการพระราชพิ
ธี ถ วายพรงพระบรมศพพระบาทสมเด็
ะเพลิ ง พระบรมศพ
1. ระบบรั1.บจองเหรี
ญที่ระลึยกญในโอกาสการพระราชพิ
ธีถวายพระเพลิ
จ
นทรมหาภู
มิพลอดุลยเดช
พระปรมินพระบาทสมเด็
ทรมหาภูมิพจพระปรมิ
ลอดุลยเดช
บรมนาถบพิ
ตร บรมนาถบพิตร

กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง ได้เปิดรับจองเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธี ถวายพระเพลิง
กรมธนารั
กษ์ กระทรวงการคลั
ง ได้นเทรมหาภู
ปิดรับจองเหรี
กในโอกาสการพระราชพิ
งพระบรมศพ
พระบรมศพพระบาทสมเด็
จพระปรมิ
มิพลอดุยลญที
ยเดชร่ ะลึ
บรมนาถบพิ
ตร เมื่อวันที่ 22 - 29ธสิถี งวายพระเพลิ
หาคม พ.ศ. 2560
(รอบแรก)
และ
วั
น
ที
่
18
30
กั
น
ยายน
พ.ศ.
2560
(รอบที
่
2
)
ซึ
่
ง
ศู
น
ย์
เ
ทคโนโลยี
ส
ารสนเทศได้
พ
ั
ฒ
นาระบบ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 22 - 29 สิงหาคม พ.ศ. 2560 (รอบแรก)
เพื่อ สนับ สนุ
และ วันทีรั่ บ18จองเหรี
- 30ยกัญน(Coin
ยายน Reservation
พ.ศ. 2560 System)
(รอบที่2) URL:
ซึ่งศูนhttp://crs.treasury.go.th/
ย์เทคโนโลยีสารสนเทศได้พขึัฒ้นนาระบบ
รับนจองเหรียญ
การทางานของเจ้
าหน้าที่กรมธนารั
กษ์ทั้งหน่วยงานภายในส่วนกลางและส
พื้นที่ 76
จังหวัด าหน้าที่
(Coin Reservation
System)
URL: http://crs.treasury.go.th/
ขึ้น านัเพืก่องานธนารั
สนับสนุกนษ์การท�
ำงานของเจ้
ทั้งนี้ระบบรับจองเหรี
ยญจะช่วำยแบ่
งเบาภาระการท
าหน้
ที่ทาหน้าทีทั่รง้ ับนีจองเหรี
กรมธนารักทัษ์่วประเทศ
ทงั้ หน่วยงานภายในส่
วนกลางและส�
นักงานธนารั
กษ์พนื้ างานของเจ้
ที่ 76 จังหวั
ด าทัทีว่ ่ ประเทศ
ร้ ะบบรัยบญจองเหรียญ
ซึ่งสามารถลดระยะเวลา ในการทาการจองเหรียญ อีกทั้งยังมีความปลอดภัยและรองรับการเข้าใช้งานเป็นรายบุคคล
จะช่วยแบ่งเบาภาระการท�
ำงานของเจ้าหน้าที่ ที่ท�ำหน้าที่รับจองเหรียญ ซึ่งสามารถลดระยะเวลา ในการท�ำการ
ทั้ง นี้ ระบบรับ จองเหรีย ญรองรับ การใช้ง านเครื่อ งอ่า น Smart Card จะทาให้ล ดระยะเวลาใน
จองเหรียญการการพิ
อีกทั้งยัมงพ์มีขค้อวามปลอดภั
าใช้ตงรประชาชน
านเป็นรายบุชืค่อคลนามสกุล ที่อ ยู่ และเบอร์โ ทร.
มูล ผู้จ องเหรียยและรองรั
ญที่ร ะลึกบเช่การเข้
น เลขบั
ทั้งทนีาให้
้ ระบบรั
ยญรองรั
การใช้งานเครื่องอ่าน Smart Card จะท�ำให้ลดระยะเวลาในการการพิมพ์
สะดวกบจองเหรี
และรวดเร็
วในการทบารายการ

ข้อมูลผู้จองเหรียญที่ระลึก เช่น เลขบัตรประชาชน ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ และเบอร์โทร. ท�ำให้สะดวก และรวดเร็วใน
การท�ำรายการ
ส�ำหรับการตรวจสอบข้อมูลผูจ้ องเหรียญสามารถค้นหาได้จากหน้าจอตรวจสอบข้อมูล ป้องกันกรณีใช้สทิ ธิใ์ น
การจองเหรียญซ�้ำ โดยท�ำการระบุเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน และค้นหา หากมีการใช้สิทธิ์ไป เรียบร้อยแล้ว
หน้าจอจะแสดงข้อมูลผู้จองเหรียญ

2. ระบบลงเวลาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์ โดยวิธีสแกนลายนิ้วมือ
กรมธนารักษ์ได้มีการพัฒนาระบบควบคุมเวลาปฏิบัติราชการ โดยการสแกนลายนิ้วมือ ส�ำหรับใช้ ในการลง
เวลาปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นการช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษในส่วนของเอกสารการลงเวลาปฏิบัติ
ราชการ โดยข้อมูลดังกล่าวกองบริหารทรัพยากรบุคคลสามารถน�ำไปใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และสามารถ ใช้ตรวจ
สอบเวลาการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ รวมถึงระบบดังกล่าวมีการเชื่อมโยงกับระบบบันทึกตารางกิจกรรม/
การปฏิบัติงาน ระบบลาราชการอัตโนมัติอีกด้วย
ในระยะแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์ได้มีการเปิดใช้ในหน่วยงานส่วนกลางภายในอาคารกรม
ธนารักษ์และอาคาร 72 ปี จ�ำนวน 15 หน่วยงาน โดยมีการเปิดใช้งานจริงเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560 ส�ำหรับ
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จะมีการเปิดใช้งานในหน่วยงานส่วนกลางเพิ่มเติม ณ หน่วยงานภายนอกกรม
ธนารักษ์ จ�ำนวน 4 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักประเมินราคาทรัพย์สิน ส�ำนักบริหารเงินตรา ส�ำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน
ส�ำนักกษาปณ์ และระยะสุดท้ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เปิดการใช้งานในหน่วยงานส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ
ณ ส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 76 พื้นที่
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 Information Technology

Information Technology Development
1. Coin reservation system of Royal cremation of King Bhumibol Adulyadej
On 22nd-29th August 2017 (1st round) and 18th-30th September 2017 (2nd round). The information
technology center develops coin reservation system: http://crs.treasury.go.th/ support the officer
of the treasury department. This system can reduce time, safety and support individual.
The coin reservation system can read smart card such as, ID card. It can reduce time to type
all profiles.
People can check status to reservation on the system. For example, type ID card number
to search reservation. It can prevent repeat reservation.

Annual Report 2017 The Treasury Department

3. Regulation rental and fee rate about benefit of the state property such 95, agriculture
organization, non-govermental organization, community organization development institute.

2. Scan fingerprint for working
It can reduce time and control check in and check out of the officer and reduce paper. The
human resource department can check attendance automatic on the system.
The first time, in fiscal year 2017 the Treasury department begins to use system only the
central offices (15 sectors) on 15th July 2017. The second time, in fiscal year 2018 the 4 external
agencies use finger scan and in fiscal year 2019 will use with the provincial treasury offices in 76
provinces.
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โครงการงานปรับปรุงระบบสนับสนุนการท�ำงานของ Data Center
กรมธนารักษ์ได้น�ำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้กับภารกิจด้านต่างๆ โดยมีการติดตั้ง เครื่องคอมพิวเตอร์
แม่ขา่ ยและอุปกรณ์ เพือ่ รองรับระบบสารสนเทศทีส่ นับสนุนในแต่ละภารกิจ ซึง่ ปัจจุบนั มีเครือ่ งคอมพิวเตอร์แม่ขา่ ย
และอุปกรณ์เป็นจ�ำนวนมากขึน้ ประกอบกับกระทรวงการคลังได้มนี โยบายเร่งรัด การประเมินราคาทีด่ นิ เป็นรายแปลง
ให้ครบ 32 ล้านแปลง เพือ่ เตรียมความพร้อมรองรับการประกาศใช้พระราชบัญญัตภิ าษีทดี่ นิ และสิง่ ปลูกสร้าง ดังนัน้
จึงมีความจ�ำเป็นต้องปรับปรุงระบบสนับสนุนการท�ำงาน ของ Data Center ให้มีความพร้อมที่จะรองรับการติดตั้ง
เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่างๆ ที่เพิ่มขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันส่งผลให้การท�ำงานของระบบ
สารสนเทศกรมธนารักษ์มีเสถียรภาพ ท�ำงานได้อย่างต่อเนื่อง สามารถรองรับการปฏิบัติงานด้านการประเมินราคา
อสังหาริมทรัพย์และระบบสารสนเทศที่สนับสนุนงานตามภารกิจด้านอื่นๆ เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
ติดตาม รายงานการด�ำเนินงานการเผยแพร่และบริการข้อมูลให้กบั ภาครัฐ ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานที
เ่ กีย่ วข้อง
64
ได้รับบริการดังกล่าวอย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพต่อไป
Adjust Data Center System Project
This project supports act of the land and building tax. So, data system have to have increase
ability to support installing network computer and tools, property valuation and technology system
to follow, report,
spread
inform information to the government
people
and other offices.
เครื่องกาเนิ
ดไฟฟ้าand
(Generator)
เครื่องสารองไฟฟ้
า (UPS)

เครื่องก�ำเนิดไฟฟ้า (Generator)

เครื่องส�ำรองไฟฟ้า (UPS)

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีการดาเนินการปรับปรุงห้อง Data Center ใหม่ โดยการจัดหาพร้อมติดตั้ง
เครื
ารองไฟฟ้า ระบบดั
บเพลิ
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ม อุปคกรณ์
ค วบคุ
การเข้
าออกประตู
อัต โนมัติ มความชื้น
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เครือข่าย
โครงการการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมธนารักษ์
The project
renovate the data center room that install UPS, high speed fire alarm system,
กรมธนารักษ์มีโครงการที่สาคัญมากมายหลายโครงการที่มีผ ลกระทบต่อประชาชน องค์กรต่างๆ
precision
air conditioner,
monitoring
generator
and ให้
other
systems.
ทั้ง ทางตรงและทางอ้
อ ม จึenvironmental
ง ได้จัด ทาโครงการประชาสั
ม พัน ธ์system,
เ พื่อ เผยแพร่
ข้อ มูล ข่า วสาร
ป ระชาชน

และข้า ราชการได้รับ ทราบถึง บทบาท ภารกิจ ด้า นต่า ง ๆ ของกรมธนารัก ษ์ รวมทั้ง ผู้มีส่ว นได้ส่ว นเสีย
จะเกิดความเข้าใจ และให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของกรมธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์ได้ดาเนินการเผยแพร่ประชาสัมพัน ธ์ผลงานทั้งภายใน
และภายนอกองค์ ก ร อาทิ จั ด ท าข่ าว จั ดแถลงข่ าว จั ด ท าบทสั ม ภาษณ์ ผู้ บ ริ ห ารต่ อ สื่ อ มวลชนทุ ก แขนง
(โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร) จัดทาข้อความประชาสัมพันธ์ในลักษณะอั กษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์
ช่องต่างๆ ป้ายจราจรอัจฉริยะของกรุงเทพมหานคร ข้อความประชาสัมพันธ์ตู้ ATM และ Web Site Internet
ของกรมธนารักษ์ Internet ของกระทรวงการคลัง (เครือข่ายวายุภักษ์) จานวน 106 ครั้ง
สาหรับโครงการประชาสัมพันธ์ที่จัดให้มีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ โครงการประชาสัมพัน ธ์
ด้านที่ราชพัสดุ เช่น โครงการนาที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 โครงการศูนย์
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โครงการการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์กรมธนารักษ์
กรมธนารักษ์มโี ครงการทีส่ ำ� คัญมากมายหลายโครงการทีม่ ผี ลกระทบต่อประชาชน องค์กรต่างๆ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อม จึงได้จัดท�ำโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ประชาชนและข้าราชการได้รับทราบ
ถึงบทบาท ภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมธนารักษ์ รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเกิดความเข้าใจ และให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ของกรมธนารักษ์ให้เป็นไปด้วยดี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานทัง้ ภายในและภายนอก
องค์กร อาทิ จัดท�ำข่าว จัดแถลงข่าว จัดท�ำบทสัมภาษณ์ผู้บริหารต่อสื่อมวลชนทุกแขนง (โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์
นิตยสาร) จัดท�ำข้อความประชาสัมพันธ์ในลักษณะอักษรวิ่งทางสถานีโทรทัศน์ช่องต่างๆ ป้ายจราจรอัจฉริยะของ
กรุงเทพมหานคร ข้อความประชาสัมพันธ์ตู้ ATM และ Web Site Internet ของกรมธนารักษ์ Internet ของกระทรวง
การคลัง (เครือข่ายวายุภักษ์) จ�ำนวน 106 ครั้ง
ส�ำหรับโครงการประชาสัมพันธ์ที่จัดให้มีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้แก่ โครงการประชาสัมพันธ์ด้าน
ที่ราชพัสดุ เช่น โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ระยะที่ 1 โครงการศูนย์การประชุมสิริกิติ์
โครงการก่อสร้างหอชมเมืองกรุงเทพมหานคร โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการ
แก้ไขปัญหารุกล�ำ้ คลอง โครงการบ้านมัน่ คง โครงการบ้านธนารักษ์ประชารัฐ โครงการศูนย์ทพี่ กั ส�ำหรับผูส้ งู อายุแบบ
ครบวงจร (Senior Complex) โครงการพิสจู น์สทิ ธิการครอบครองทีด่ นิ ของบุคคลในเขตทีด่ นิ ราชพัสดุ โครงการศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 โซน C แจ้งวัฒนะ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิง
คุณภาพ โครงการอนุรกั ษ์ พัฒนาและบริหารจัดการทีด่ นิ ก�ำแพงเมือง-คูเมือง กิจกรรมการอนุรกั ษ์กำ� แพงเมือง-คูเมือง
เพื่อพัฒนาท้องถิ่น โครงการประชาสัมพันธ์ด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ เช่น การประเมินราคาที่ดินรายแปลง
โครงการประชาสัมพันธ์ดา้ นทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดิน และโครงการประชาสัมพันธ์ดา้ นเหรียญกษาปณ์ เช่น การผลิต
เหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกในโอกาสการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร การผลิ ต เหรี ย ญกษาปณ์ ที่ ร ะลึ ก เฉลิ ม พระเกี ย รติ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (WIPO) ทูลเกล้าฯ ถวาย“รางวัลความเป็นเลิศด้านการ
สร้างสรรค์” และเหรียญกษาปณ์ทรี่ ะลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 4 กรกฎาคม 2560 รวมทั้งการประชาสัมพันธ์เนื่องใน
โอกาสครบวันก่อตั้ง 84 ปี กรมธนารักษ์
The Treasury Department Image and Public Relationship Project
The Treasury Department has many important projects that have direct and indirect impacts
to public and other related Departments or Organizations. The image and public relationship
project will help others to understand duties and responsibilities of the Treasury Department.
In fiscal 2017, the Treasury Department had published all achievements 106 times to both
inside and outside of the Treasury Department such as press conferences, informed all news
medias (TV stations, radio stations, newspaper, magazines), TV screens news tickers, advertisement
pop up page on ATM screens and website of the Treasury Department and of Ministry of Finance.
These were public relationship projects that proceed in fiscal year 2017 such as Ratchaphatsadu
land to support Special Economic Zone (Phase 1), Queen Sirikit National Convention Center (QSNCC),
The Bangkok Observation Tower, Community Development in Helping to Solve the Waterways
Encroachment, The Ban Mankong Housing Project, Thanarak Pracharat Housing Project, Senior
Complex Project, Verification of Land Ownership, The Government Complex Project Commemorating
His Majesty the King’s 80th Birthday Anniversary, Zone C, on Changwattana Rd., Development of
high quality database system on Ratchaphatsadu land and buildings, Conservation of City Walls
and Moats for Community Development, Property Valuation, Medals Commemorating the Royal
Cremation Ceremony of His Majesty King Bhumibol Adulyadej, Coin Commemorating the Presentation
of WIPO Creative Excellence Award to H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, Coin Commemorating
the 60th Birthday Anniversary of H.R.H. Princess Chulabhorn on July 4th, 2017, and the 84th anniversary
of the Treasury Department project. The project had plan to publish and public relation through
these following medias.
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รายงานประจำ�ปี 2560

กรมธนารักษ์

116

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์

นับจากพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ได้ประกาศใช้ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย
เมือ่ วันที่ 9 ธันวาคม 2540 และเนือ่ งจากกฎหมายดังกล่าวได้ตราขึน้ เพือ่ รองรับสิทธิของสาธารณชนในการรับรูข้ อ้ มูล
ข่าวสารของทางราชการเกี่ยวกับการบริหารงาน และการด�ำเนินงานต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบ ตลอดจนแสดงความคิดเห็นและใช้สทิ ธิทางการเมืองได้อย่างถูกต้อง ซึง่ ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสาร
ของกรมธนารักษ์ ตั้งอยู่ที่ ชั้น 4 อาคาร 72 ปี กรมธนารักษ์ ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ
10400 โทรศัพท์ 0 2278 5641 โทรสาร 0 2618 6343 โดยจัดข้อมูลข่าวสารต่างๆ ตามที่กฎหมายก�ำหนดและ
ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ ของกรมธนารักษ์ไว้บริการให้แก่ประชาชนที่สนใจขอตรวจดู
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามทีป่ ระชาชนมีคำ� ขอเป็นการเฉพาะราย ซึง่ ข้อมูลข่าวสารทีข่ อ
ให้เปิดเผยจะเป็นข้อมูลข่าวสารนอกเหนือจากการให้บริการในศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โดยวิธีการ ขอข้อมูลข่าวสารแบ่ง
เป็น 2 ลักษณะ คือ มีหนังสือขอให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร หรือกรอกแบบการขอใช้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 กรมธนารักษ์ มีการด�ำเนินการ ดังนี้
1. กรมธนารักษ์ได้อ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน โดยประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลข่าวสารของกรม
ธนารักษ์ได้ในเว็บไซต์ของกรมธนารักษ์ www.treasury.go.th ซึ่งประชาชนสามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
2. กรมธนารักษ์ได้จัดท�ำดัชนีการสืบค้นข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ.
2540 ไว้อย่างเป็นระบบ และครบถ้วน
3. กรมธนารักษ์ได้ดำ� เนินการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ความรูเ้ กีย่ วกับพระราชบัญญัตขิ อ้ มูลข่าวสารของราชการ
พ.ศ. 2540 ผ่าน 6 ช่องทางการสื่อสาร ได้แก่ คู่มือติดต่อราชการกรมธนารักษ์ รายงานประจ�ำปี ธนารักษ์สัมพันธ์
บอร์ดประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ และการสื่อสารผ่านบุคคล (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 กรมธนารักษ์)
4. จัดท�ำแบบสอบถามความคิดเห็น และกล่องรับความคิดเห็น ประชาชนผู้มารับบริการ เพื่อน�ำข้อคิดเห็น
ต่างๆ มาปรับปรุงและพัฒนาศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
จากการให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมธนารักษ์ดังกล่าว นับเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงวิธีการ
ปฏิบัติงานของกรมธนารักษ์ว่ามีความโปร่งใสและชอบธรรม ซึ่งประชาชนสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

Public Information Service

The Treasury Department had following the Royal decree in 1997 public information service
of the Department management, projects, information to the public which has right to monitor,
give opinions, and comments in government management.
The public information service center is located on 4th floor of 72nd anniversary building,
Rama VI Road, Phayathai , Bangkok 10400. Telephone number is 0 2278 5641, Fax number
is 0 2618 6343.
Beside that the center also have service for individual requests that need information
specialty more than what the center provide service to the public. The request must have an
information request letter from their organization or courts, and fill out the government information
use request form. In fiscal year 2017, The Treasury Department has provided the information
services as follow;
1. The Treasury Department website at www.treasury.go.th
2. The Treasury Department provides index information system under the Act of Royal
Decree 1997 about government information and services to the public.
3. The Treasury Department published the official government information Act of Royal
Decree 1997 through 6 media channels, government manual, annual report, the Treasury
Department activities and fliers, information boards, website, and personal communication.
4. Making questionnaires and comment box for receiving comments from people who use
the services to improve and develop the information technology center for better services.
These services showed that the Department has transparency and legitimacy in operations.
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ผลการจัดเก็บรายได้ภาพรวมของกรมธนารักษ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2559
ถึงเดือนกันยายน 2560 จัดเก็บได้ 10,465.479 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 172.70 จากประมาณการทั้งปี
6,060 ล้านบาท

Revenue Collection Report of fiscal year 2017

The total of revenue collection of the Treasury Department in fiscal year 2017. Since October
2016 – September 2017 were million 10,465.479 baht, or 172.70 percent of the estimated revenues
at 6,060 million baht.
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การจัดเก็บรายได้ของกรมธนารักษ์ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

งบแสดงฐานะการเงินของกรมธนารักษ์ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560
(ยังไม่ผ่านการตรวจสอบรับรอง โดยส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน)
The Treasury Department
Statements of Financial Position
As at September 30th, 2017
หมายเหตุ		
				
		
2560

(หน่วย : บาท)
(Unit : Baht)
2559

สินทรัพย์ Assets
สินทรัพย์หมุนเวียน Current Assets
		 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
		 Cash and Cash Equivalents
5
3,057,176,653.74
1,133,061,914.18
		 ลูกหนี้ระยะสั้น
		 Short - Term Accout Receivables 6
45,477,174.41
68,252,854.93
		 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น		
		 Receivable Transfer
		 and Short – Term Contribution		
93,698.30
406,080.30
		 วัสดุคงเหลือ		
		 Inventories 		
5,615,619.93
6,093,775.76
		 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
		 Other Current Assets		
2,715.14
			 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		
			 Total Current Assets		
3,108,363,146.38
1,207,817,340.31
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน Non – Current Assets
		 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ (สุทธิ)
		 Premises and Equipment (net)
7 4,555,370,952,834.89 4,395,936,396,383.93
		 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)
		 Infrastructure Assets (net)
8
245,483.42
275,390.44
		 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)
		 Other Intangible Assets (net)
9
70,766,571.11
93,904,243.26
			 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
			 Total Non – Current Assets		 4,555,441,964,889.42 4,396,030,576,017.63
รวมสินทรัพย์ Total Assets		 4,558,550,328,035.80 4,397,238,393,357.94
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงิน
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
The Treasury Department
Statements of Financial Position
As at September 30th, 2017
หมายเหตุ		
				
		
2560

(หน่วย : บาท)
(Unit : Baht)
2559

หนี้สิน Liabilities
หนี้สินหมุนเวียน Current Liabilities
		 เจ้าหนี้ระยะสั้น Short-Term Payables 10
103,864,630.37
55,526,276.07
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น
Creditor Transfer and Short - Term Contribution 11 1,253,425,222.52
8,888,501.38
		 เงินรับฝากระยะสั้น
		 Short - Term Deposits
12 1,053,529,242.19
1,091,327,692.99
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน ที่ถึงก�ำหนด
		 ช�ำระภายใน 1 ปี
		 The Finandal leasing liabilities due
		 within on year
13
222,510,193.97
179,306,445.88
		 หนี้สินหมุนเวียนอื่น		
		 Other Current Liabilities		
260,031.00
16,200.07
			 รวมหนี้สินหมุนเวียน		
			 Total Current Liabilities		 2,633,589,320.05
1,335,065,116.39
หนี้สินไม่หมุนเวียน Non-Current Liabilities
		 หนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
		 The Finandal leasing liabilities under the contract 13 18,355,406,820.29
18,577,917,014.26
		 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว		
		 Creditor Transfer and Long - Term Contribution		
1,137,299.02
2,099,389.15
		 เงินทดรองราชการรับจากคลังระยะยาว		
		 Long – Term Operating Cah Advance from Government		
2,280,000.00
1,405,000.00
			 รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		
			 Total Non – Current Liabilities		 18,358,824,119.31
18,581,421,403.41
รวมหนี้สิน Total Liabilities		 20,992,413,439.36
19,916,486,519.80
สินทรัพย์สุทธิ Net Assets		4,537,557,914,596.44 4,377,321,906,838.14
สินทรัพย์สุทธิ Net Assets
		 ทุน Capital		4,541,562,436,968.35 4,381,425,644,177.36
		 รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		
		 Accumulated Surplus (Deficit)
(4,004,522,371.91)
(4,103,737,339.22)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน Total Net Assets		4,537,557,914,596.44 4,377,321,906,838.14
หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของเงิน
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รายได้ Revenues
รายได้จากงบประมาณ
Government Budget
14 4,479,217,713.57
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ
Sales and Services Pevenues		
478,750.00
รายได้จากการอุดหนุนและบริจาค
Revenues from Contribution
15
26,612,636.02
รายได้อื่น
Other Revenues
16
832,307,531.37
รวมรายได้ Total Revenues
5,338,616,630.96
ค่าใช้จ่าย Operating Expenses
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
Personnel Expenses
17
915,643,710.49
ค่าบ�ำเหน็จบ�ำนาญ Pension
18
239,830,009.34
ค่าตอบแทน Compensation		
2,255,764.00
ค่าใช้สอย Miscellaneous Expenses
19 2,027,721,815.06
ค่าวัสดุ Supplies		
43,025,210.
ค่าสาธารณูปโภค Utilities Expenses
20
50,191,280.66
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ�ำหน่าย
Depreciation and Amortization
21 1,060,041,066.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค
Subsidy Expenses
22
3,640,260.00
ค่าใช้จ่ายอื่น Other Expenses		
16,623,343.15
รวมค่าใช้จ่าย Total Operating Expenses		 4,358,972,459.81
รายได้สูง (ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		
Revenue is lower than cost before finance costs		
979,644,171.15
ต้นทุนทางการเงิน Finandal Costs		 1,121,041,265.00
รายได้สูง/(ต�่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ (ก่อนรายได้แผ่นดิน)
High revenue below net cost		 (141,397,093.85)
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งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
The Treasury Department
Statements of Financial Performance
As at September 30th, 2017
หมายเหตุ		
				
		
2560

(หน่วย : บาท)
(Unit : Baht)
2559

4,086,858,278.59
637,350.00
22,186,981.53
485,330,696.91
4,595,013,307.03
928,325,252.33
210,236,390.75
2,846,391.50
1,574,399,680.44
48,392,568.54
44,772,096.91
1,044,380,420.79
15,038,639.04
5,977,379.31
3,874,368,819.61
720,644,487.42
1,131,133,850.53
(410,489,363.11)

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของเงิน
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Outstanding activities in fiscal year 2017
17th Money Expo at Impact Arena Muang thong tani
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
68
เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการเงิน ครั้งที่ 17 (MONEY EXPO 2017) โดยมีนางนงลักษณ์ ขวั
ญแก้ว
รองอธิบดีกรมธนารักษ์ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2560
กิจกรรมเด่นในรอบปี
บประมาณ
พ.ศ. 2560
ณ อาคารชาเลนเจอร์
2-3 อิมงแพ็
ค เมืองทองธานี
เมื่อOn
วันพฤหั
บดีthที่ May
11 พฤษภาคม
2560Challenger
นายอภิศักดิhall,
์ ตันติMuang
วรวงศ์ รัthong
ฐมนตรีวtani
่าการกระทรวงการคลั
ง เป็น
11stส-14
2017 at 2-3
The Treasury department
ประธานในพิ
ธี เปิ ด งานมหกรรมการเงิ
น ครัinnovation,
้งที่ 17 (MONEY
2017)project
โดยมี น างนงลั
ก ษณ์
ขวัthe
ญ แก้medals
ว
showed
GIS system,
property valuation
seniorEXPO
complex
project,
sales
ดีกรมธนารั
กษ์ คณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ซึ่งงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม
andรองอธิ
rareบthe
medals.
2560 ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี
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เมื่อวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ รักษ์ ตรวจพื้นที่ เป้ าหมาย
69
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นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารั กษ์ รักษ์ ตรวจพื้นที่ เป้ าหมาย
หวัดระยอง (สนามบินนานาชาติอู่ตะเภา) ณ จังหวัดชลบุรี

เมื่อวัน อังคารที่ 27 มิถุน ายน 2560 นายปรีช า มงคลหัต
ในฐานะผู้แทนอธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมลงนามในพิธีบันทึกข้อ ตกล
เจริญผล ณ บริเวณที่ดินกาแพงเมือง-คูเมือง เมืองโบราณดงแม่นางเ
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
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ณ บริ เวณที่ ดิ น ก าแพงเมื อ ง-คู เมื อ ง เมื อ งโบราณดงแม่ น างเมื อ ง (ธานยบุ รี ) ต าบลเจริญ ผล ต าบลตาสั ง
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

เมื
่อวันอังตคารที
่ 27
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อ งโบราณดงแม่
น างเมื อ ง (ธานยบุ รี ) ต าบลเจริญ ผล ต าบลตาสั ง
ง เมืองโบราณดงแม่
รี) ตาบลเจริ
ง

ณ บริ เวณที
่ ดิ น ก าแพงเมืสัยอ ง-คู
เมื อดนครสวรรค์
ง เมื อ งโบราณดงแม่ น างเมื อ ง (ธานยบุ รี ) ต าบลเจริญ ผล ต าบลตาสั ง
อาเภอบรรพตพิ
จังหวั
อาเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
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เมื่อวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธาน
พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงและแถลงข่าวการเปิดรับจองเหรียญทีร่ ะลึกในโอกาสการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าร่วมในพิธี
ณ ห้องวายุภักษ์ 4 ชั้น 4เมืกระทรวงการคลั
่ อ วั น จั น ทร์ ทง ี ่ 21 สิ ง หาคม 2560 นายอภิ ศ ั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์ 71
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระ
Sign the contract
ceremony
and
public
news
to
reserve
royal
cremation
of
King
Bhumibol
เป็ น ประธานพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงและแถลงข่ า วการเปิ ด รั บ จองเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก
Aduljadej
ธี ถMr.
วายพระเพลิ
พระบาทสมเด็
นง ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ย
เมื ่ อ วัOn
น จัMonday
น ทร์ ที ่ 2121สิstพระราชพิ
งAugust
หาคม 2017
2560
นายอภิ
ดิ์ งตัพระบรมศพ
น ติ ว รวงศ์ รัFinance
ฐ มนตรี
วMinister
่ า การกระทรวงการคลั
Apisakศั กTantivorawong,
hasจ พระปรมิ
sign the contract
and
news
onบพิ
theตน4รทึthกโดยมี
floor,
Ministry
Finance.
เป็ นpublish
ประธานพิ
ธี ล งนามบั
ข้ อ ตกลงและแถลงข่
า วการเปิ
ด รักบofษ์จองเหรี
ญที่ ร ะลึ
คWayupak
ณะผู้ บ ริ หroom,
ารกรมธนารั
เ ข้ า ร่ วยมในพิ
ธี กณในโอกาสการ
ห้ อ งวายุ ภั ก ษ์ 4 ชั้ น 4 กระทร
พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถ
บพิ ต ร โดยมี ค ณะผู้ บ ริ ห ารกรมธนารั ก ษ์ เ ข้ า ร่ ว มในพิ ธี ณ ห้ อ งวายุ ภั ก ษ์ 4 ชั้ น 4 กระทรวงการคลั ง

เมื ่ อ วั น จั น ทร์ ที ่ 21 สิ ง หาคม 2560 นายอภิ ศ ั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์ รั ฐ มนตรี ว่ า ก
เป็ น ประธานพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ข้ อ ตกลงและแถลงข่ า วการเปิ ด รั บ จองเหรี ย ญ
71
พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ
ต ร โดยมี ค ณะผู้ บง ริ ห ารกรมธนารั ก ษ์ เ ข้ า ร่ ว มในพิ ธี ณ ห้ อ งวายุ ภั ก ษ์ 4 ชั้ น 4
หาคม 2560 นายอภิ ศ ั ก ดิ์ ตั น ติ ว รวงศ์ รั ฐ มนตรีบพิ
ว่ า การกระทรวงการคลั

บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงและแถลงข่ า วการเปิ ด รั บ จองเหรี ย ญที่ ร ะลึ ก ในโอกาสการ
ลิ ง พระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถ
ารกรมธนารั ก ษ์ เ ข้ า ร่ ว มในพิ ธี ณ ห้ อ งวายุ ภั ก ษ์ 4 ชั้ น 4 กระทรวงการคลั ง

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอน
การผลิตเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
่อวันพุธทีต่ 13
ยายน 2560
อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นาคณะสื่อมวลชนเ
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เมื
บรมนาถบพิ
ร ณกันโรงกษาปณ์
รั ง สินายพชร
ต

การผลิตเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ณ โรงกษาปณ์ รั ง สิ ต

2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นาคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมขั้นตอน
อกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทร
มนาถบพิ ต ร ณ โรงกษาปณ์ รั ง สิ ต

เมื่อวันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ นาคณะสื่อ
การผลิตเหรียญที่ระลึกในโอกาสการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบา
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ณ โรงกษาปณ์ รั ง สิ ต
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เมือ่ วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ น�ำคณะสือ่ มวลชนเยีย่ มชมขัน้ ตอน
การผลิตเหรียญทีร่ ะลึกในโอกาสการพระราชพิธถี วายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ โรงกษาปณ์ รังสิต
Director General brings the mass media to see manufacturing royal cremation of King
Bhumibol Aduljadej
On 13th September 2017 Mr. Patchara Anuntasilpa, Director General the Treasury department
bring the mass media to see manufacturing royal cremation of King Bhumibol Aduljadej.
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เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์
ภาคประชาชน
ีถวายเพลิ
พระบรมศพ
สมเด็
พระปรมิ
นทรมหาภู
ิพลอดุ
ลยเดช จบรมนาถบพิ
ตร
เมื่อวันพฤหัในพระราชพิ
สบดีที่ 26 ตุลธาคม
2560งนายพชร
อนันตศิ
ลป์จอธิ
บดีกรมธนารั
กษ์ ร่วมมพิ
ธีถวายดอกไม้
ันทน์
ณ อาคาร
B ศูนย์ราชการฯ
แจ้งธวัีถฒวายเพลิ
นะ งพระบรมศพ สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ภาคประชาชน
ในพระราชพิ
th
On 13 October 2017 Mr. Patchara Anuntasilpa, Director General the Treasury Department
ณ
B ศูนย์ราชการฯ
แจ้งวัas
ฒนะ
presentอาคาร
Sandalwood
Flowers
a final tribute to royal cremation of King Bhumibol Adulyadej at
Government Center, Building B.

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมธนารักษ์
ร่วมโครงการจิตอาสาให้บริการแจกน�้ำดื่มแก่ประชาชนที่เข้าร่วมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช บรมนาถบพิ ต ร ณ บริ เวณด้ า นหน้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ หรี ย ญ
และพิเมืพิธ่อบางล�
วันพฤหัำพูสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ผู้บริหารกรมธนารักษ์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าทีก่ รมธนารักษ์ ร่วมโครงการ
26th บOctober
of ่เDirectors
the Treasury
Department
joined the volunteer
จิOn
ตอาสาให้
ริการแจกน้2017
าดื่มแก่Board
ประชาชนที
ข้าร่วมในพระราชพิ
ธีถวายพระเพลิ
งพระบรมศพพระบาทสมเด็
จ
project
in
the
royal
cremation
of
King
Bhumibol
Adulyadej
at
The
Treasury
Department
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าพิพิธภัณฑ์เหรียญ และพิพธิ บางลาพู Coin
Museum and Pipit Banglamphu.
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เมื่อวันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม 2560 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ พร้อมคณะผู้บริหารกรมธนารักษ์
น�ำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษบ้านพุน�้ำร้อน ต�ำบลแก่งเสี้ยน อ�ำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมร่วม
ท�ำกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนบ้านห้วยน�้ำขาว จังหวัดกาญจนบุรี
Director General brings the mass media to see the special economy zone at Kanchanaburi.
On Saturday 16th December 2017 Mr. Patchara Anuntasilpa and all the executives of the
Treasury Department do the CSR activity at Ban Huai Num Khao school in Kanchanaburi.
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ด้านที่ราชพัสดุ

 เชิงเศรษฐกิจ
1. โครงการน�ำที่ราชพัสดุมาสนับสนุนพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายในการจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยใช้ประโยชน์จากความเชื่อมโยงด้าน
คมนาคมขนส่งของภูมิภาคอาเซียน และข้อตกลงการค้าเสรีภายใต้กรอบอาเซียนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ และกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค อันจะเป็นการสร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้ประชาชน รวมทั้ง
แก้ไขปัญหาความมัน่ คงของประเทศ ซึง่ ในส่วนของกรมธนารักษ์ได้จดั หาทีร่ าชพัสดุทมี่ ศี กั ยภาพเหมาะสมเพือ่ สนับสนุน
การจัดตั้งพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดเป้าหมายในการจัดให้เอกชนเช่า
และหรือ กนอ. เช่า อย่างน้อย 2 แปลง
2. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือสงขลา
ตามนโยบายกรมธนารักษ์ในการพัฒนาศักยภาพทีร่ าชพัสดุ เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ ในส่วนของท่าเรือ
สงขลาจะเป็นการพัฒนาปรับปรุงเพือ่ รองรับการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าโดยตรงจากภาคใต้ตอนล่าง และสร้างมูลค่า
เพิม่ ทางเศรษฐกิจด้านการคมนาคมขนส่งทางน�ำ้ โดยกรมธนารักษ์จะด�ำเนินการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุน และได้
ด�ำเนินการตามขัน้ ตอนทางกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง ขณะนีอ้ ยูร่ ะหว่างพิจารณาร่าง TOR โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ก�ำหนดเป้าหมายในการเปิดประมูลคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมด�ำเนินโครงการพัฒนาท่าเรือสงขลาต่อไป
3. โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต
โครงการพัฒนาปรับปรุงท่าเรือภูเก็ต เป็นการพัฒนาปรับปรุงให้สามารถรองรับการใช้ประโยชน์ได้ทงั้ เรือโดยสาร
และเรือขนส่งสินค้า โดยแบ่งพืน้ ทีก่ ารบริหารจัดการท่าเรือออกเป็น 2 ประเภท เพือ่ รองรับการขนส่งอย่างเต็มรูปแบบ
ตามมาตรฐานสากล ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเพิ่มรายได้ให้กับประเทศ โดยการขยายท่าเรือ ด้วยการ
ก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร ถนนและลานจอดรถ รวมถึงการขุดลอกบริเวณหลักจอดเรือใหม่ ส�ำหรับในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์กำ� หนดเป้าหมายในการลงนามสัญญากับภาคเอกชนทีผ่ า่ นการคัดเลือกให้บริหารท่าเรือภูเก็ต
ต่อไป
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แผนงาน / โครงการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Plans and projects in Fiscal year 2018
State Property Management (Ratchaphatsadu land and Buildings)

 For economic benefits
1. Ratchaphatsadu land to support Special Economic Zone (Phase 1)
The Thai government has a clear policy in setting up Special Economic Zone so as to benefit
from the transportation linkages among ASEAN as well as ASEAN free trade area agreements. The
Treasury Department would allocate suitable Ratchaphatsadu land to promote border trade, to
increase competitive capacity of the country, to solve the security problems, to improve the quality
of life, resulting in the better quality of living for the Thai people. The fiscal year 2018, the Treasury
Department expects to lease at least 2 plots of Ratchaphatsadu land to the private sector and
Industrial Estate Authority of Thailand or IEAT.
2. Songkhla Seaport Development Project
The Treasury Department has developed and managed the seaport in Songkhla province to
be a major seaport for the direct import and export of products to the southern provinces. This
project would definitely add the economic value for the water transport business. The Treasury
Department will select the winning bidder to develop the seaport, and now has already finished
all the legally relevant process. TOR is now being drafted for final consideration.
3. Phuket Seaport Development Project
Phuket Seaport Development Project aims to be able to support both the passenger and
cargo ships. The port operation is divided into 2 sections, paying attention to international standards
in port management. It is expected to help boost the tourism industry and generate more income
for the country. The improvement of the seaport, such as constructing passenger terminal, expanding
parking space, adding more roads in the port, including dredging is essential to the future success
of the seaport operation.
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 เชิงสังคม
1. โครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหารุกล�้ำคลอง
กรมธนารักษ์ได้มีการด�ำเนินการโครงการพัฒนาชุมชนริมคลองเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาล ในการแก้ไข
ปัญหาการรุกล�ำ้ คลอง โดยด�ำเนินการน�ำร่องบริเวณคลองลาดพร้าว ท�ำให้มผี ไู้ ด้รบั ผลกระทบจากการจัดระเบียบและ
แก้ไขปัญหาดังกล่าว ซึ่งในส่วนของกรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินการเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ได้รับผลกระทบให้มีที่
อยูอ่ าศัยถูกต้องตามกฎหมาย และมีความมัน่ คงระยาว รวมทัง้ มีคณ
ุ ภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมทีด่ ี โดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ก�ำหนดเป้าหมายในการจัดให้ชุมชนเช่าภายใต้โครงการบ้านมั่นคง จ�ำนวน 10 ชุมชน 1,287 ครัวเรือน
ได้แก่ ชุมชนหลังตลาดยิ่งเจริญ ชุมชน กสบ.หมู่ 5 กลุ่ม 2 ชุมชนร่วมใจพัฒนาเหนือ ชุมชนพหลโยธิน 32 กลุ่ม 1
ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 ชุมชนลาดพร้าว 80 ชุมชนริมคลองบางซื่อรัชดาภิเษก ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34
ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 41-44 และชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46
2. โครงการบ้านคนไทยประชารัฐ
ด้วยรัฐบาลมีนโยบายให้คนไทยทุคนมีบ้านเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและสร้างความมั่นคงให้ผู้มีรายได้น้อย
ให้มีงาน มีรายได้เพียงพอต่อการด�ำรงชีวิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ก่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยมีบ้านเป็นของตนเอง รวมทั้งสร้างการจ้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ตลอดจนเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ชุมชนท้องถิ่น กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานของรัฐ
ที่มีอ�ำนาจหน้าที่ในการดูแลและบริหารจดการที่ราชพัสดุ จึงได้ส�ำรวจที่ดินราชพัสดุที่มีศักยภาพเหมาะสมสามารถ
รองรับการด�ำเนินโครงการสร้างที่พักอาศัยส�ำหรับผู้มีรายได้น้อย ภายใต้โครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” โดยบูรณาการ
ร่วมกับทุกภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ สนองตอบนโยบายของภาครัฐ ซึง่ จะด�ำเนินการในทีด่ นิ ราชพัสดุทกุ ภาคทัว่ ประเทศ
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กรมธนารักษ์ได้ด�ำเนินโครงการ “บ้านคนไทยประชารัฐ” น�ำร่องใน 8 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ อุดรธานี นครพนม ขอนแก่น ล�ำปาง เชียงราย และเชียงใหม่
3. โครงการศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ (Ageing Society) จึงจ�ำเป็นที่ภาครัฐจะต้องเตรียม
ความพร้อม และก�ำหนดแนวทางในการดูแลประชาชนผูส้ งู อายุของประเทศไทยอย่างเป็นระบบ กรมธนารักษ์จงึ มีนโยบาย
ในการด�ำเนินการจัดสร้างศูนย์ที่พักอาศัยส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex) บนที่ดินราชพัสดุ ให้มี
ความเหมาะสมและมีสงิ่ อ�ำนวยความสะดวกแก่ผสู้ งู อายุ โดยได้สำ� รวจทีร่ าชพัสดุทมี่ ศี กั ยภาพเหมาะสมเพือ่ น�ำมารองรับ
การด�ำเนินการโครงการดังกล่าว โดยปีงบประมาณ 2561 ก�ำหนดในการอนุญาตให้ใช้ / เช่าที่ราชพัสดุ เพื่อด�ำเนิน
โครงการอย่างน้อย 1 แห่ง ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจ (ร่าง) เงื่อนไข (TOR) การเปิดประมูลหาผู้ลงทุน
พัฒนาที่ราชพัสดุเพื่อด�ำเนินโครงการศูนย์ที่พักส�ำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร (Senior Complex)
4. โครงการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในเขตที่ดินราชพัสดุ
จากปัญหาการบุกรุกทีด่ นิ ของรัฐทีเ่ พิม่ ขึน้ ท�ำให้ทดี่ นิ ของรัฐทีเ่ หลือเพือ่ ใช้ประโยชน์สว่ นรวมน้อยลง โดยราษฎร
ที่ถือครองที่ดินของรัฐอ้างว่ามีสิทธิดีกว่ารัฐ และส่วนมากเป็นเกษตรกรที่ยากจนมีรายได้น้อย กรมธนารักษ์ในฐานะ
หน่วยงานทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีด่ แู ลรักษาทีร่ าชพัสดุ จึงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยได้จดั ท�ำโครงการพิสจู น์
สิทธิการครอบครองทีด่ นิ ของบุคคลในเขตทีด่ นิ ราชพัสดุในทีด่ นิ ราชพัสดุทวั่ ประเทศ เพือ่ ให้การพิสจู น์สทิ ธิเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและเป็นธรรมและคลี่คลายปัญหาการโต้แย้งโดยสันติวิธี โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ก�ำหนด
เป้าหมายในการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดินของบุคคลในที่ดินราชพัสดุ จ�ำนวน 4,000 แปลง (ราย)
 เชิงธรรมาภิบาล
1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลที่ราชพัสดุเชิงคุณภาพ
กรมธนารักษ์ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการปกครอง ดูแล บ�ำรุง รักษา และบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
ได้ก�ำหนดนโยบายการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดินของรัฐ เพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกและจัดท�ำฐานข้อมูลที่ดิน
และอาคารราชพัสดุให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ซึ่งฐานข้อมูลดังกล่าว จะท�ำให้การบริหารจัดการที่ราชพัสดุ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดเป้าหมายด�ำเนินการในแปลงที่ราชพัสดุที่
ใช้ประโยชน์ในราชการเป็นศูนย์ราชการจังหวัด อ�ำเภอ หรือที่ว่าการอ�ำเภอทั่วประเทศ จ�ำนวน 217 แปลง
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Annual Report 2017 The Treasury Department

 For social benefits
1. Community Development in Helping to Solve the Waterways Encroachment.
The Treasury Department helps the government in managing the illegal man-made
constructions along the canals, paying more attention to those who live along these waterways.
The plan has been implemented to help solve the waterways encroachment, firstly in Ladprao
canal. Many communities along the canals are affected by this operation. To help ease the problems,
the Treasury Department gave a helping hand by providing Ratchaphatsadu land for the people
to rent at special rates. By accepting the conditions laid out by the Treasury Department, they
would have a secure and legal place to live in, a better standard of living and be able to live
around pleasant environment. In 2018 the Treasury Department plans to lease out the land under
the scheme of Ban Mankong Housing Project to at least 10 communities or 1,287 households.
These communities include Ying Charoen Market, Kor Sor Bor – Moo 5 – Group 2, Ruamjai Pattana
Nua, Paholyothin 32 (group 1), Ruamjai Pibul 2, Ladprao 80, Rimclong Bang Sue Ratchadapisek,
Rimclong Bang Sue Ladprao 34, Rimclong Bang Sue Ladprao 41-44 and Rimclong Bang Sue Ladprao 46.
2. Ban Konthai Pracharat Housing Project
The government has a policy in helping the Thai people to have houses of their own, especially
those of low-income earners and people with no jobs so that they have a secure place to live in.
It also asks the private sector to join hands in constructing houses for sale to these people, including
creating more jobs for them, finding a way to increase their income and to add more value
economically to the communities they belong to. As a government’s agency responsible for
managing Ratchaphatsadu land and buildings, the Treasury Department checked out on land with
high potential to develop into a housing project. This project is to be called “Ban Konthai Pracharat”,
which aims to respond to the government’s policy of helping the Thai people to buy their own
houses. In the fiscal year 2018, the Treasury Department will launch a pilot project in 8 provinces
of Chonburi, Prachuap Khiri Khan, Udon Thani, Nakhon Phanom, Lampang, Chiang Rai and Chiang Mai.
3. Senior Complex Project
As Thailand is approaching the ageing society, it is necessary for the government to prepare
for this consequence and takes action as early as possible to find a way to take care of the old
people. Therefore, the Treasury Department came up with a policy to construct a senior complex
on Ratchaphatsadu land, providing proper facilities for the elderly. The Treasury Department checked
out on a number of Ratchaphatsadu land plots that are suitable to be developed as the senior
complex. In the fiscal year 2018, the Treasury Department would allocate at least a plot of
Ratchaphatsadu land to be leased out at special rates for the purpose.
4. Verification of Land Ownership
As the number of squatters is growing on Ratchaphatsadu land, the government is losing
more of the land that is to be shared by the public. Squatters on Ratchaphatsadu land claimed
that they were the legal occupier of the land. As most of them were poor farmers or those of
low-income earners, the Treasury Department tried to find a way to help solve the problems by
conducting a verification of land ownership on Ratchaphatsadu land around the country. The
scheme aimed to verify the ownership in a transparent manner and to be fair to all concerned.
The Treasury Department plans to finish the verification of land ownership of at least 4,000 plots
by the end of the fiscal year 2018.
 Good Governance
1. Development of high quality database system on Ratchaphatsadu land and buildings.
As a government’s agency authorized to administer, maintain, develop and grant the use
and rental of the state property (Ratchaphatsadu land and Buildings), the Treasury Department
has a clear policy in managing both of the land and buildings. To help solve the problems of
people living illegally on Ratchaphatsadu land and to have a high quality database system on
Ratchaphatsadu land and buildings, the Treasury Department would begin in 2018 updating new
data on the system, especially on 217 Ratchaphatsadu land plots used as the provincial government
centers around the country.
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ด้านประเมินราคาทรัพย์สิน

1. แผนงานขยายพื้นที่ประเมินราคาที่ดินรายแปลง
กรมธนารักษ์มหี น้าทีใ่ นการก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ทดี่ นิ เพือ่ จัดท�ำบัญชีกำ� หนดราคาประเมินทุนทรัพย์
ส�ำหรับใช้เป็นฐานในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม ประกอบกับตามร่างพระราชบัญญัติ
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... ได้ก�ำหนดให้ใช้บัญชีก�ำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่กรมธนารักษ์จัดท�ำเป็นฐาน
ในการค�ำนวณภาษี กรมธนารักษ์จึงได้ก�ำหนดเป้าหมายในการประเมินราคาที่ดินรายแปลงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ
จ�ำนวน 32 ล้านแปลงในวันที่ 1 มกราคม 2561
2. โครงการจัดท�ำฐานภาษีเพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ตามร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. .... กรมธนารักษ์มีหน้าที่ต้องจัดส่งบัญชีก�ำหนดราคาประเมิน
ทุนทรัพย์ที่ดิน โรงเรือนสิ่งปลูกสร้างและห้องชุดให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส�ำหรับใช้ในการค�ำนวณฐานภาษี
และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรองรับร่าง พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างกรมธนารักษ์จึงต้องเร่งด�ำเนินการ
ประเมินราคาที่ดินให้เป็นรายแปลงทั้งหมด เพื่อให้มีฐานในการค�ำนวณภาษีครบถ้วน จ�ำนวน 32 ล้านแปลง ให้แล้ว
เสร็จภายใน 1 มกราคม 2561 แต่เนื่องจากมีข้อจ�ำกัดด้านเวลา และปริมาณงานที่มีจ�ำนวนมาก จึงได้จัดจ้างเอกชน
เพื่อมาช่วยในการพัฒนาระบบ และประเมินราคาประเมินที่ดินรายแปลง รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามา
ช่วยในการปฏิบัติงานด้านประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ และจัดท�ำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน รวมทั้งจ้างลูกจ้าง
เพื่อช่วยด�ำเนินการดังกล่าว โดยได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ส�ำหรับโดยในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ก�ำหนดเป้าหมายด�ำเนินการต่อเนื่องในการจัดท�ำฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินให้แล้วเสร็จครอบคลุม
77 จังหวัด จ�ำนวน 32 ล้านแปลง
3. แผนงานด้านประเมินราคาอาคารชุด
		
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดเป้าหมายด�ำเนินการ ดังนี้
		
1. แผนงานประเมินราคาอาคารทุนทรัพย์หอ้ งชุดอาคารชุดทีข่ อจดทะเบียนใหม่ จ�ำนวน 160 อาคาร
โดยด�ำเนินการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 160 อาคาร และส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 100 อาคาร
		
2. แผนงานส�ำรวจข้อมูลเพือ่ ปรับราคาประเมินทุนทรัพย์หอ้ งชุด จ�ำนวน 1,956 อาคาร โดยด�ำเนินการ
ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 118 อาคาร และส�ำนักงานธนารักษ์พื้นที่ 1,838 อาคาร

ด้านบริหารเงินตรา และเหรียญกษาปณ์

1. โครงการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการเหรียญเอกชน
กรมธนารักษ์มีนโยบายในการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเหรียญกษาปณ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น ด้วย
การเพิ่มช่องทางการให้บริหารจ่ายแลก – รับคืน แก่ประชาชน เพื่อลดปัญหาเหรียญตกค้างของผู้ประกอบการและ
ประชาชน และช่วยเพิ่มรอบการหมุนเวียนเหรียญกษาปณ์ใหม่ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดเป้าหมาย
ในการจัดจ้างเอกชนเข้ามาช่วยในการด�ำเนินการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ อย่างน้อย 2 แห่ง และติดตั้งเครื่อง
รับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ อย่างน้อย 20 เครื่อง
2. โครงการรถเคลื่อนที่ให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์
ภารกิจอีกด้านของกรมธนารักษ์ คือ การให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ทั้งในและนอกสถานที่ ซึ่งการ
ปฏิบัติงานแต่ละครั้งต้องขนย้ายเครื่องจักร อุปกรณ์ จึงเป็นข้อจ�ำกัดท�ำให้ไม่สามารถให้บริการได้อย่างเต็มที่
กรมธนารักษ์จงึ มีนโยบายในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการให้บริการรับแลกคืนเหรียญกษาปณ์ให้มคี วามสะดวก รวดเร็ว
และคล่องตัวยิ่งขึ้น โดยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ ซึ่งเป็นการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและเป็นการประชาสัมพันธ์
ภารกิจหลักขององค์กรได้อีกทางหนึ่ง โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก�ำหนดเป้าหมายในการจัดจ้างท�ำรถเคลื่อนที่
โครงการน�ำร่อง จ�ำนวน 2 คัน
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1. Expand land to evaluatelot plan
The Treasury Department has to specify 32 million lots in the entire nation. Now there is
18.6 million lot is completed. On 1st Jan 2017 had announce to use specify price lot account
about 32 million lot.
2. Data base to support land levy and property project
In fiscal year 2017, the Treasury Department outsources to develop system and evaluate
lot, use technology to evaluate property, make the property data base and hire the employee
to help too. In fiscal year 2018 will finish 77 provinces and 32 million lot data base.

Annual Report 2017 The Treasury Department

The property valuation project

3. The condominium valuation plan
		
In fiscal year 2018 has the purpose as follows,
		
1. New register condominium, apartment, asset building valuation plan about 160
building. In Bangkok has 160 building and 100 building at the provincial treasury offices.
		
2. Survey info to change the apartment evaluate price plan about 1956 apartments.
There are 118 apartments in Bangkok and 1838 apartments at the provincial treasury offices.

Coin Production and National Treasure

1. Outsource Coin Management Centers
Due to problem of not having enough services for receiving and distributing coins to public
that can cause a large amount of coins still remain outside the system. The Treasury Department
had a policy to build more Coin Circulating Centers, and installed coins dispensers for increasing
services to meet with high demand. They will also help to reduce cost in making new coins.
2. A mobile car for the coins exchang service project
The Treasury Department has a policy to be effective for coins exchange service for
convenient, faster and more streamlined. Initiate a mobile car for the coins exchange service
Offsite In the fiscal year 2018, the target was to hire a mobile operator to serve two pilot projects.
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ด้านทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน

1. โครงการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา และศาลาธนารักษ์ 3
จังหวัดขอนแก่น
การปรับปรุงศาลาธนารักษ์เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าศึกษาข้อมูลให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปได้เรียนรู้ถึง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทยในแต่ละยุคสมัยเชื่อมโยงถึงปัจจุบัน รวมทั้งได้เผย
แพร่ความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับทรัพย์สนิ มีคา่ ของแผ่นดินให้กบั ประชาชนได้มโี อกาสรับรู้ ร่วมชืน่ ชมและเกิดความภาค
ภูมิใจ ในความเป็นไทย ตลอดจนเพื่อส่งเสริมการสะสมเหรียญกษาปณ์ โดยปีงบประมาณ 2561 ได้ก�ำหนดเป้าหมาย
ในการปรับปรุงศาลาธนารักษ์ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ศาลาธนารักษ์ 2 จังหวัดสงขลา และศาลาธนารักษ์ 3 จังหวัด
ขอนแก่น เพื่อบ�ำรุงรักษาไว้ซึ่งอาคารและสถาปัตยกรรมโบราณที่ทรงคุณค่า และปรับปรุงการแบ่งพื้นที่ใช้สอยให้
เหมาะสมและเป็นสัดส่วน รวมทั้งปรับปรุงการจัดแสดงอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้เป็นพิพิธภัณฑ์ และแหล่งเรียนรู้
ที่ทันสมัยได้มาตรฐานและน่าสนใจยิ่งขึ้น

ด้านบริหาร

1. โครงการกรมธนารักษ์คุณธรรม
ตามที่กระทรวงการคลังได้ก�ำหนดให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดท�ำโครงการกระทรวงการคลังคุณธรรม โปร่งใส
ไร้การทุจริต ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) ที่ก�ำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยให้ทุกหน่วยงานแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติฯ
ไปสู่การปฏิบัติ กรมธนารักษ์จึงได้จัดท�ำโครงการกรมธนารักษ์คุณธรรม โดยได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิยุวสถิรคุณ
เพื่อปลุกจิตส�ำนึกของบุคลากรกรมธนารักษ์ทั้งองค์กร ให้ตระหนักถึงความเป็นผู้มีคุณธรรม ประพฤติตนตั้งอยู่ใน
ความซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร
2.. โครงการอังกฤษหมู หมู ส�ำหรับคนคลัง (Easy English for MOF Staff)
กระทรวงการคลังได้มีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ด้านภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับ
ความรูใ้ ห้แก่ขา้ ราชการไทยตามนโยบายรัฐบาล กรมธนารักษ์จงึ ได้จดั ท�ำโครงการอังกฤษหมู หมู ส�ำหรับคนคลัง (Easy
English for MOF Staff) ซึ่งเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้บุคลากร
กรมธนารักษ์ให้สามารถติดต่อสือ่ สารภาษาอังกฤษได้ ทัง้ ในการปฏิบตั งิ านและในชีวติ ประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Bureau of Grand National Treasures project

The Renovation of The Treasury Pavilion 1 in Chiang Mai , The Treasury Pavilion 2 in Songkhla
and The Treasury Pavilion 3 in Khon Kaen for showcases a collection of ancient money and
evolution of money from past to present :

Management Project

1. Ministry of Finance has virtue, reveal and no corruption project
The Treasury Department does the project of Ministry of Finance to recognize conscious
about virtue, reveal and no corruption within organization. As this project accord with prevent and
suppress corruption strategy period 3 (year 2016-2010)
2. Easy English for MOF staff project
This project can develop English skill of the officers. It is a workshop that can use in daily
day and working day.
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The Treasury Department
ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
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